


কেিস্মূল্লল্্ী ॥ 

্রীপুণচন্দর বনু 
প্রণীত। 

কলিকাতা! ; সাহিত্য ঘন্ত্র। 

| ২৪১ , কর্ণওয়ালিস ই্রীট, বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে 

্ীগুরুদান চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক 
গ্রকাশিত। 

১৩০৪ | 

মূল্য ॥* বার জানা। 



পপেপপীপপপাপাপাপাশাাপিাপিপগতিপতি তা শপ লগপপপসস 

১৩1৭, বৃন্দাবন বস্থর লেন; দাহিত্য বস্ত্র 

শ্রীনন্দলাল চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত । 



বঙ্গসাহিত্য সমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলে আর্ধাসাহিত্োর প্রতি 

আমার দৃষ্টি পড়ে । কিন্তু শৈশব হইতে আমি ইংরাজী লাহিত্োই 
শিক্ষিত হইয়৷ আদিয়াছি, সুতরাং আমার প্রবৃত্তি ও রুচি সেই 
শিক্ষান্থসারেই সংগঠিত হইয়া আসিয়াছিল। সেই রুচি ও প্রবৃত্তি 
আর্ধ্য্াহিত্য-পাঠের তত অনুকূল ছিল ন1। ক্রমে আমি আর্ধ্য- 
সাহিত্যের প্রতি যতই অনুরাগী হইতে লাগিলাম, ততই দেখিতে 
পাইলাম, আর্য্যধর্শের সহিত তাছার সম্বন্ধ এত ঘনিষ্ঠ যে, গ্রকৃত- 

পক্ষে আর্য্যনাহিত্য বুঝিতে হইলে আর্ধ্যধর্্ম ভালরূপে বুঝ! চাই। 
তাই, আধ্যধর্ম্মানুসন্ধানে আমি প্রবৃত্ত হই । বাস্তবিক, আর্যযধর্ণ 

আর্ধধামে সর্বব্যাপী, সেই ধর্ম শুদ্ধ সাহিত্য কেন, জর্ধ্য 

আচার ব্যবহার ও সমাজকেও ভ+ঙ্ধ নিযনমিত করিয়াছে। যিনি 

আর্ধ্যধর্্ম না বুঝিয়! আধ্যসমার্জ বুঝিতে যাইবেন, তিনি তাহার 

গুঢ় নীতি কিছুই বুঝিতে পারিবেন ন1। সাহিত্য, সমাজেরই 
গ্রতিবিষ্ব; স্থতরাং লাহিত্য বুঝিতে হইলে সমাজও বুঝিতে হয় 

এবং সমাজ বুঝিতে হইলে ধর্ম বুঝিতে হয়। ধর্ণজ্ঞান ন! 
থাঁকিলে রুচি ও প্রবৃত্তির ব্যভিচার ঘটে। সেই ব্যভিচারিধী 

প্রবৃত্তি ও রুচি লইয়া কোন দাহিত্যের গুণাগুণ সম্যক উপলব্ধি 
করা সৃকঠিন। যাহাদের হিন্দু রুচি, তাহাদের নিকট ইংরাজী 
সাহিত্য বিশ্বাদদ বোধ হইবে, তন্দ্রপ হিন্দু রুচি অনুসায়ে ইংরাজী 

সাহিত্য কিরূপ প্রতীত হয়, তূহ! "সাহিত্যচিত্তায়” প্রদর্শিত 

হইয়াছে। 
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হিন্দধর্দানুসদ্ধানে প্রবৃত্ত হইয়া আমি পৌরাণিক সাহিত্য 
দেখিতে আরম্ভ করি। পৌরাণিক সাহিত্য আমার বড়ই মধুর 
লাগে। তাহাতে নবরস বিরাঁজিত। বাল্সীকি, ব্যাদ ও অপরাপর 
হিনু খধিগণের কবিত্বে তাহা পরিপূর্ণ । সেই কবিত্ব ও কল্পনা 
বেদের সমুদায় হুক্মৃতত্ব স্থল অবয়বে আনিয়া! তাহা জাজলামান 

করিয়া দেখাইয়াছে, দেব ও খধিচরিজ আঁকিয়াছে, এবং নানা 
আঁদর্শচরিত্রের স্থঙ্টি করিয়াছে । কিরূপ আঁদর্শচরিত্রের স্থিত 

খবিগণের কবিত্বের পরিচয় হইয়াছে, তাহার কতিপয় চিত্র 

আম "নাহিত্যচিন্তায়” প্রদর্শন করিয়াছি) পৌরাণিক দেবতত্বে 

যে কবিত্ব, দর্শন, এবং সুক্ষ বৈদিকতত্ব নিহিত আছে, এই গ্রন্থ 

তাহারই কথঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়াই অভিগ্রেত। এই উদ্দোস্তে 

ঘে সমস্ত দেবচিন্তা আঁমার মনে উদ্দিত হইয়াছে, আমি সেই 

চিন্তারই অন্বধাবন করিয়াছি। সেই দেবচিন্তায় যাহাতে ভ্রম ন! 

ঘটে, তক্জন্য আমি শান্্রালোক দেখিয়া! শান্ত্রপথেরই অনুগামী 

হইয়াছি। তাই, গ্রন্থমধ্যে অনেক স্থলে শাস্ত্রীয় গ্রমাণ প্রদত্ত 

হইয়াছে। | 

আর্ধ্যধর্মরশস্্রে ব্যাসের ক্ষমতা অতি অদ্ভুত। দেই ক্ষমতা" 
গ্রভাবে তিনি চারিডি, অভভতত কার্ধ্য করিয়! গিয়াছেন। আর্ধ্য- 

খবিগণ বেদের স্মারক এবং পুরাণের সৃষ্টিকর্তা) বা সেই 

ধধিগণের স্থষ্টিকলের বিভাগ করিয়া এক এক খানি পুরা 

গ্রস্ত করিয়াছেন, এবং বৈদিক মন্ত্র সকলকে কর্ম ও জ্ঞান- 
কাগানুপারে বিভক্ত করিয়৷ গিয়াছেন। এই বিভাগ-কার্্য সম্পন্ন 

করিয়াই ব্যান নিরস্ত তন নাই। তৎপরে তিনি বেদাস্তকত্রের 

টি কৃরিয়া বেদকে ব্যাখ্যা করিয়াছেন এবং মহাভারতের বৃহৎ 
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কল্পনার বিষ্তাগ করিয়া! যে ভক্তি-শান্ত্ের সি ররছেন, 

তগবদগীতায় তাহাঁর মূলততব মকলের খ্যাপন করিয়। তগবদ্ধাক্যে 

তাহার সমর্থন করিয়াছেন। জৈমিনি অধ্যঅ-রামায়ণে, বাল্ীকি- 

সির নিগুঢ় বৈদিক বহস্তের খ্যাপন করিয়াছেন । দেই ব্যাস, 
বালীকি, জৈমিনি প্রভৃতি খধিগণের পদানুনরণ করিয়া আমি 

এই গ্রন্থ গ্রণয়ন করিয়াছি। 
শ্রতিতে লিখিত হইয়াছে, মীতাঁদেবী ্র্ততিশক্ি । প্রকৃতি 

সৃষ্টি, স্থিতি, লয়কারিণী। স্ষ্টিঅগি হইতে লয় হয়, এবং শৈত্য 
বা সোম হইতে স্ঙ্টি ও স্থিতি হয়। শৈত্য অগ্নিরই স্বল্পতা 

মাত্র। সুতরাং এক অগ্নি দেবতাই সৃষ্টির মূল। সীতা সেই 
অগ্নি-আত্মিকাঁ। পুরাণ লিখিলেন, 'দশানন স্পর্শ করিবার 

পূর্বেই সীতার আত্ম! অগ্নিতেই প্রবেশ করিয়াছিল; দশানন 

কেবল মায়াসীতাঁর দেহমাত্র স্পর্শ করিতে পারিয়াছিলেন। পুরাণ 

এইরূপে শীঘাঁর পবিত্রতা রক্ষা করিলেন, অথচ শ্রুতির সুক্মত তব 

বজায় রাখিলেন। যখন দীতার উদ্ধারসাধন হইল, তখন রাঁমের 

নিকট দীতা। আনীত হইলে রাম দেখিলেন, এ যে মাঁয়াসীতা ; 

তাই তিনি লোকসমাজের তৃপ্্যর্থ সীতার অগ্রি-গরীক্ষার ব্যবস্থা 

করিলেন; কারণ, অগ্নি পরীক্ষার ব্যবস্থা করিলে একদা সমাজ 

মন্থষ্ট এবং সীতার দেছে তাঁহার অগ্নি-আত্মা সঞ্চারিত হইবে। 

এদিকে অগ্নি-পরীক্ষারূগ এক অদ্ভূত কাণ্ডের সৃষ্টি করিলে দীতার 
দেবত্বও প্রতিপাদিত হইবে। সুতরাং লোকের তক্তি পরিতৃপ্ত 

হইবে। পুরা এইরূপ অদ্ভুত কৌশলে দকল দিক বজায় রাখি- 
লেন। আমি এই পৌরাণিক, নিগৃঢ় রহস্তের অনুসরণ করিয়াই 
বলিয়াছি, অগ্নি-পরীক্ষায় গ্রলয়কারিণী সীতার আত্মা অগ্নিতেই 
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মিশিয়াছিন। সুতরাং আমি শ্রুতিরই তনুলরধ করিয়। দেব- 
চিন্তার গ্রসার করিয়াছি মাত্র। 

একই শ্রুতি অবলম্বন করিয়া পৌরাণিকের৷ এইরূপ এক 

বিষয়ের বিভিন্ন বৃতান্ত দিয়া গিয়াছেন। তাই, জৈমিনি ও 

বানীকির বিভিন্নতা। বৃত্তান্ত বিভিন্ন না হইলে স্বতন্ত্র পুরাঁগ 

হইবে কেন? বৃত্তান্ত বিভিন্ন হউক, সকলই শ্রুতিরই মশ্প্রদারণ 

"ও আলোক স্বরূপ। একই বস্তু বিভিন্নরূপে গ্রদগিত হইয়াছে 
মাত্র। যিনি শ্রুতির নিগৃঢ় রহস্যের প্রতি দৃষ্টি স্থির রাঁখিবেন, 
তিনি নানাবিধ পৌরাণিক বৃত্তান্ত মধ্যে একই বস্ত দেখিতে 

 পাইবেন। 

ঘে যে অধিকাঁরীর নিমিত্ত পুরাণ ন্ট, তাহাদিগকে ছুই 

শ্রেণীতে বিভক্ত কর! যাইতে পারে । যাহাদের বিশ্বীপ ও শ্রদ্ধা 
ভাত্যন্ত গ্রবল, তাহার স্থল অবতারবাঁদ সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস 

করিয়। লইতে পারেন । এই প্রকার জনগণের ভক্তিবৃদ্ধি করিয়। 
তাহাদিগকে সাত্বিক গথে আনিবার জন্ত পৌরাণিক দেবদেবীর 

বিশাল সৃষ্টি। তাহাদের নিকট পুরাঁণের স্থূল বিবরণই যথেষ্ট। 
তাহারা কোন ব্যাখ্যা চাহে ন!। এই প্রকার অধিকাঁরীর লৌক 
সমাবমধো অসংখ্য, তন্মধোই স্ত্রীজাতি এবং সাধারণ অকৃতবিষ্ভ 

লোকারণ্য ধর্তব্য। কিন্তু তাহাদ্দের উপরে আর এক শ্রেণীর 

লোক আছেন, তাহারা পৌরাণিক স্থূল অবয়বে মন্ষ্ট নহেন, 
তাহার! সেই স্কুল অবয়ব তেদ করিয়া! তাহার ুক্মতত্বে যাইতে 
চাহেন। তাহাদিগেরও প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য গুরাণ- 

কারগণ পুরাণমধোই দেই সকল হুক্মতক্ স্থানে স্থানে দিয়া 
গিয়াছেন। ধাহার বুদ্ধি আছে, তিনি সেই তত্বের রহস্তোতেদ 
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করিতে গাঁরেন। নীলকঞ্, গণেশ প্রভৃতি পৌরাণিক টাকাঁকার: 
গণও এই রহস্তোস্তেদে ব্যাপৃত হইয়াছেন। তাই, আমর! দেখিতে 
পাই, শাস্ত্রমধ্যেই সমুদায় আধ্যাত্মিক ব্যাপার বণিত হইয়াছে। 

শান্্কারগণ যদি পৌরাণিক তত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য! না দিয়া 
যাইতেন, তবে তোমার আমার কথা কে গ্রহণ করিবে? এই 

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্য। মকলও শাস্্-সন্মত। শান্্সম্মত কি? শ্রুতি- 
সম্মত। কিন্ত তাহাদের অধিকারী বিভিন্ন। এই অধিকারিগণের 
নিমিত্ত "দেবসুন্দরী” প্রণীত। এই অধিকারিগণের জন্য যাহা 

্রস্তত হইয়াছে, তাহা অগ্ভ অধিকারিগণের অগ্রীতিকর হইতে 

পারে, কিন্তু তত্সম্বন্ধে এই পর্য্যন্ত বলিলেই যথেষ্ট হইল যে, 

যাহারা কোন এ্রকার ব্যাখ্য! চাহে না, ভাহাদ্দিগকে কেই বা! 

কোন্ কথ। বপিতে যাইতেছে । এনপ ব্যাখ্য। তাহাদের পক্ষে 

যে একান্ত অনাবস্তক, এমত কথা বলিতে পাৰি না; তাহা 

হইলে পুরাণ ও তন্ত্রমধ্যে তাহা থাকিবে কেন? আমাদের 

প্রসিদ্ধ কথকেরা স্থানে স্থানে অতি মিষ্ট করিয়। মেরপ ব্যাখ্যা 

দেনকেন? তন্বারাও নিম্মাধিকারিগণের ভক্তিবৃদ্ধি হইয়া থাকে। 

তাহাদের গ্রবল শ্রদ্ধ! এবং প্রগাঢ় বিশ্বাস অতি বাঞ্চনীয় বস্ত। 

তাহারা দেই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা-গ্রভাবে পুরাণের স্কুল বিবরণ অব- 
লম্বন করিয়া যেমন দেবগথে অগ্রসর হইতে পারে, তাহা নকল 

লোকেরই গ্রার্থনীন্। কিন্তু দুর্ভ/গাবশতঃ যাহাদের বিশ্বাস ও 

শ্রদ্ধা তত প্রগাঢ় নহে, যাহাদের জ্ঞানবৃত্তি অধিকতর তেজস্থিনী, 

পুরাঁণকারগণ তাহার্দিগের জ্ঞানপিপাস। কি অপরিতৃপ্ণ রাখিয়া- 

ছেন? সেই জানপিপানা পরিতৃপ্ত করিয়া তাহাদের শ্রদ্ধা ভক্তির 

উন্মেষ করাও পৌরাণিক খধিষ্ণণের স'ধু অভিপ্রায় ছিল। এই 
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স্দতিগ্রায়ে গ্রচালিত হইয়! তাহারা দেই দ্বিবিধ অধিকারিগণের 
উপযুক্ক সামগ্রী নিজ নিজ স্ষ্টিব্যাপার মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়া 

গিয়াছেন। শুদ্ধ বিবরণ মাত্র এক শ্রেণীর যথেষ্ট, অপর শ্রেণীর 

নিমিত্ত সক্ষম দেবতত্তবের সমাবেশ। 

“নাহিত্যচিস্তায়” আমি "সাহিত্যে দেবত্ব” নামক যে রস্তাব 

লিখিয়াছি, “দেবনুন্দরী” তাহারই পরিশিষ্টরূপে গৃহীত হইতে 
পারে। “সাহিত্যচিস্ত।” পুরাণের এক দেশ দেখাইয়াছে, “দেব 

ন্নন্দরী” অন্ত দেশের ব্যাখ্য।। সুতরাং প্দেবনুন্দরী”ও সাহিত্য 

সমালোচনার একাঙ্গ মাত্র। আর্ধ্যভক্তিশান্ত্রের আর এক 

বিভা--“দেবস্ুন্দরী |” 

এই গ্রন্থের সমস্ত প্রস্তাবই খণ্ডাকারে পূর্বে প্নবর্জীবন” 

গ্রভৃতি মাঁসিকপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল। সেই প্রবন্ধগুলিকে 

পরিবন্তিত এবং পরিবদ্ধিত করিয়া এই গ্রন্থবনিবদ্ধ করা হইয়াছে। 

"সাহিত্যচিস্তার” নিবেদন স্থলে যেমন বলিয়াছি, এখানেও 

তেমনি আবার বলি, সাহিত্যসম্পাদক শ্রীমান সরেশচন্ত্র 

সমাজপতির বিশেষ যত্ব ও পরিশ্রমে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। 
তজ্ডন্ত তাহার নিকট কৃতজ্ঞতাঁপাশে আমি আবদ্ধ রহিলাম। 

কলিকাত। ৷ হোগলকুঁড়িয়া। ও গরস্থকার 
 ১লা বৈশাখ ১৩০৪ সাল। 
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 হলন-সুস্লন্ী। 

বে দেবূজা। 
| ৩০০৯2 সর্িউ৬০০ 

দেবভক্তি। 

কবি গাইয়া িয়ছেন 
“এত ভঙ্গ বঙ্গদেশ তবু রঙগভরা | 

বাস্তবিক, বঙ্গদেশের মত রঙ্গভর! দেশ আমরা কুত্রাপি 

দেখি নাই। অযোধ্যা, পঞ্জাব, সিদু, কি বোম্বাই) কলিজ, 
দক্ষিণ, মহারাষ্ট্র কি মান্দা, বঙ্গদেশের মত পুজাপার্বগ, 
করিয়াকাণ্ডের ধৃমধামে পূর্ণ কোন দেশ দেখি নাই। এখানকার 
সমাজে দিবারাত্র, দিন দিন, মাসে মাসে, বতমরে বৎসরে 
কেবলই পৃজা-গার্বণ শাস্তি-ব্তযয়ন, বার-্রত টলিতেছে। সামা" 
জিক উতমব, পারিবারিক উৎসব ও ধর্মানষ্ঠানে দেশ অন্থুদিন 
আনন্দে পরিপূর্ণ আছে। আদি ছুর্গোৎ্সবে দেশ মাতিয়াছে, 
কালি রান, পরশ্ব সরন্বতীপৃজা; আজি পৌষপার্কণ, কালি 
জামাইফঠী, পরশ্ন ভ্রাতৃদ্িতীয়া) এ সমস্ত উত্মক্যাগারই 
নামাধিক ও গারিবারিক উত্মব। আবার দেখ, গৃহধী 
ধের কোণে বনিয়া শুদ্ধাচারে রকাত্তিক ভিত ব্রতের 
আয়োজনে ব্যস্ত আছেন? ব্রত দিন লংঘতচিত্তে-উপবাসে 
মুখ শু বটে কিন্ত ধর্মামোদে প্রা হইয়া পুজার জস্ত ধৃগরীগ 



২... - দেবুন্দরী। 

স্বালিয়৷ দিতেছেন। পূজা হইতেছে, তিনি ভক্তির মনে ধর্মাননে 
পুরোহিত-গার্থে বমিয়৷ সমুদ্ায় গুনিতেছেন ও দেখিতেছেন) 

তত একা গ্রচিত্ত আর বুঝি কাহাকেও দেখি নাই। এ সমস্ত 

ইংরাজী চর্চের শু ব্যাপার নহে? মদদিদের ফাঁকা আওয়া্ 
নহে। ব্র্ষচর্ধ্যায় পরিশুদ্ধ হইয়া! একাত্ত ভকিসহকারে হিন্ু 

 দেবোগপাসনায় অন্থ্রত্ক। এই আমোদে দেশতদ্ধ প্লাবিত ও 

উন্মত্ব। 

রাধারুষ্ণ-তত্ব। 

হিন্দুর জীবন স্তিকাগার হইতে মৃত্যু পর্যন্ত ক্রিয়াকাণ্ডের 
অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ । মৃত্যুর পরও তাহার 'স্তো্িক্রিয়া। তাহার 
পুজা নির্্ঘনে ও নিভৃত গৃহমধ্যে। তিনি ধ্যানস্থ হুইয়। নিজ 
্ষাত্তরে দেবতাকে দেখেন, উপর দিকে শুন্ত আকাশের পাবে 

চাহিয়া! উপাঁসন1 করেন না । ভাছার দেবমন্দির চ্চ ও মসিদের 

মত শৃহ্ ' নহে, তাহাতে দেবমূর্তি বিরাজ করিতেছে। এই 

দেবমূত্তি সেই ্নস্ত কুক্ষ ব্রহ্ধাও-দেবেরই স্থুল গরতিম ব্যতীত 
আয় কিছুই নছে। সেই ব্রন্ধাগদেব যে অনস্তশক্তিতে সাধকের 
মনে উদয় হন, তাঁহারই এক একটি কল্পনা-বিকাশ ও সাধ- 
নোঁপযোগী প্রতিষা প্রতিষ্ঠা করিয়। সেই অনস্ত ঈশ্বরকেই হিন্দি 
পু! করেন। যে নঙছিদানদের রূপ বিশ্ব, * তাহাই বাঁ্গাদীর 

৯ বেদাস্ বলেন, সখ, চিৎ, আনদ-_পরতক্গের এই ত্রিবিধ স্বরূগ। উহার 

 সত্থাই বিশ্বে সত্তা; জন্ত্ামী পরসাক্জারগে সর্ব ঘটে (জৈবিক, ভৌতিক) 
- বারি হিয়া সরঘদ গগা্থই চৈ্-সম্পায় বধ ভাবযু্ত হইয়া বি 



শিবলিঙ্গ, দশতৃজা, অগদধাতী, ও কানী। গর্ত রএররি | 

রূপ; বে! ও গায়ত্রীর মূর্তি সরন্বতী। আর আত্মার মহিত পর. 
মাতার যে ঘনিষ্ঠ স্ব, যে মনবন্ধ ঘোগ দ্বারা ক্রমশ£ই ঘনিত্র 

হইয়া আতার মহিত পরমাত্বায় একেবারে সম্মিলন ঘটিয়া আত্মার 
ছুঁকি-মাধন হয়, দে ঘনিঠ সম্বন্ধ কেবল স্ত্রীপুরুষের সন্স্ধ 
ব্যতীত আর কিছুরই অনুন্ধপ হইতে পারে ন1!। এজন যোগের 
সেই ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ, হিন্দুখষি রষ্ঃরাধার লীলায় প্রকাশ করিয়া 
ছেন। পুরাণ (ব্ব-বৈবর্তাদি ) বণিয়াছেন, রাধিকা! প্রকৃতির 

 গরম-তথ, কৃ পুরুষের রূপ) তাহাদের আদক্তিই কৃষ্ণরাধার 
প্রেম। আত্মা যখন সংসারের কুটিলতা। ও মায়। হইতে গপরি- 
ব্রাজিত হয়েন, তখন তাহার ব্রজভাব ঘটে। সেই ব্রজভাবে 
্রন্কতি ব্রধেশ্বরী) ব্রজেশ্বরীয় মিলন আনন্দধাম বৃন্দাবনে। 

যত দিন না জীবের সংসারবীজজ সমস্ত বিনষ্ট হয়, তত দিন 
তাহার মুক্তি নাই। এই মংসারবী্ ও সাংসারিকতা! নির্বাণ 

করিবার জন্য কৃষ্ঠবিরহ। প্রক্কৃতিগুরুষের ঘনিষ্ঠতাই জগৎ 

সংসার, জগতেই পুরুষগ্ররৃতি ঘোর আমনক্ত) তাহাদের বিচ্ছোই 
মুক্তির সোপাঁন। রাধার শত বৎস বিচ্ছেদেস্জীবাস্মার - 

শত বৎসরের অনামক্তিতে মুতিলাত। শত বৎসরের গর 

রাধিকার সহিত কৃষ্ণের মিলন। মিলনে জীবাত্মার মোক্ষ- 
পদ। যোগের এই সমস্ত নিগুঢ় তত্ব এক একটি করিয়া হিদুঃ 

ব্যাপারে অনুর ধাকিয় আননে অবস্থিত রহিঘাছে। কি ভোতিক কি 

জৈবিক, নকল পদার্ঘই লেই এক পির উপাদানে শির নম 
মাহ। দেই শকতিসম্টি ধকার্যে ব্যাগৃত ধ ধাকিয। আনলে রহিয়াছে। 
থেগান্তের প্রমাণ খেদাস্তনার্শনেই দৃষ্ট হইবে। 



| অব করনায় লীনা ৃষ্ঠিগান করিয়া হেন | ' 
. যোগে জীবাত্বা পরমাত্ম-তত্বের সহিত যত ভাবে রমণ করেন, 
তাহার অন্ভভব ও মিলনের যত প্রকার স্তর অথবা পারমাধিক 
অবস্থা আছে, তৎসমুদয় কৃষণলীলায় গ্রকটিত। কৃষ্ণ যখন মথু- 

রা, তখন তিনি প্রকৃতিতে অনাদক্ত হইয়া-_বিফুশকিতে 
পৃথিবীর উদ্ধারসাঁধন করিতেছেন__মহাযোগী জগতের হিতব্রতে 

্রতী। দ্বারকা-লীলায়ও সেই ব্রত। রুক্মিণীর উদ্ধাহে ভক্তের 
উদ্ধারসাধন। যোগী ভিয্ন কে এ ভাব বুঝিবে? এ ভাব পিতা" 

পুত্রের, বা! গ্রভূ-ভূত্যের, বা রাজা-গ্রজার দূর অহবস্ধ নহে। 
. প্রদ্জাপাঁলনয়ূপ গোঁপালনে (গে! অর্থে প্রজা ) কৃষ্ণ, সংসার-ধাম- 

রূপ গোষ্ঠে বিহার করেন। অপরাপর গোপালের! (গ্রজাপালক 

ব! দেবতার! ) সখ্যভাবে তাহার সহিত সেই গোষ্ঠে ত্রীড়া 

করেন। আননধাম নন্দালয়ে পিতা পুত্রের সম্বন্ধে কৃষ্ণ দেখা 

দিয়াছেন। কিন্তু অপরাপর ধর্মে যেরূপ পিতা-পুজের নন্বন্ধ। এ 

সেরূপ সন্বন্ধ নছে। পিতামাতার প্রতি সন্তানের অনুরাগ তত 

: প্রগ্নাট নহে, যত সন্তানের প্রতি মাতাপিতার অনুরাঁগ। 

' বাৎসলা, বোধ হয় ভক্তি অপেক্ষ। গ্রগাঁ়তর | হিন্দুর ঈশ্বরানুরাগ, 
বাল্য অপেক্ষাও বোধ হয় অধিক। যশোদা ও নদের 

বাৎমল্য একদ1 হিন্দুর দেবানুরাগের সহিত তুলনীয় হইতে 

পারে। মেইয়প অনুরাগে হিন্দুরা দেবা্চনা করিয়া থাকেন। 
হিন্দুরা দেবতাকে ক্ষীর ননী খাওয়ান। হায়ের উৎকৃষ্ট উপহার 

(ভক্তি) পুশ-চদনে চ্চিত করিয়া বিতরণ করেন। এ ভাঁবকে 

শ্রদ্ধা বিলে যেন কিছু দূর মর বুঝায়। তবে বল বাংলা 

৬  বাঁধসন্য মহে,--যশোদা। ও নন্দের ্নেহানরাগ--ষে হ্গেহ 



রাধাকষতত। . ৫. 

পত রজ্জুতে কৃষকে বাধিতে চাহে। কিন্তু নে গেহ অপেক্ষা 
বুঝি আরও কিছু উৎকৃষ্ট জিনিষ আছে। ধদি আর কিছু 
উত্রুষ্ট দিনিষ থাকে, সে ভরব্য রাধিকার কৃষ্ণানুরাগ | হিন্দুর 

দেবানথরাগ ক্রমশঃ ক্কুরিত হইয়া বাত্মল্য-ভাব অপেক্ষাও 
গ্রগাচতর হইয়াছে; প্রগাঢ়তর হুইয়৷ রাধার প্রেমে উপনীত 
হইয়াছে। কৃষ্ণ আরও ঘনিষ্ঠতর হইয়া আসিয়াছেন। আলিয়! 

পতি-পত্বীর নন্বন্ধে মিলিত। কিন্ত ঠিক গতি-পত্ধীর সন্বন্ধেও 
একটু যেন দৃর-ভাব আছে। পত্বী, গতিকে খুব নিকট দেখেন 
বটে, অথচ যেন একটু উচ্চ উচ্চ প্রতুভাবে দেখেন। কেবণ 
যে ললন! লুকাইয়। পতি-অন্থ্রাগিণী হন, তাহার প্রেমে সে 
গ্রভৃতার দূরভাব নাই। রুক্মিণীর প্রেম মেইক্ধপ প্রেম, আর 
রাধার প্রেম নেইরূপ প্রেম। দেই গোপনীয় প্রেমে রাধা, 

কুষ্ণকে ভাঁলবাসিতেন। তাঁহার সহিত ক্ষণিক মিলনের জন্ত 

লালায়িত হইতেন। মিলন হুইলে আননসাগরে ভাগিতেন। 

যেমন বিষয়ী, অর্থের জন্ত লালাফ়িত $ যেমন যোগী ঈশ্বরের 
জন্ত লালার়িত; দেইরনপ লালায়িত রাধিক1। গ্ষণিক মিলনে 

ধেমন যোগীর আনন্দ, রাধিকার আনন্দ ততোধিক । রাধিক! 

এইরপ অনুরাগে ক্কঞ্প্রেমে উন্মত্ত ছিলেন। এ যোঁগ, পতি- 
গত্বীর যোগ অপেক্ষাও গাঢ়তর। এ প্রেম, স্ত্ীপুরুষের গোপনীয় 
ঘনিষ্ঠ অহ্রাগ। এ অনুরাগ যোগীর অন্রাগ। যে অস্থরাগ 

সংসার-মায়ার উপর বিজবী, সেই অনুরাগ রাধিকার অনরাগ, 
সেই অনুরাগ হিন্ছুযোগীর ঈশ্বরানূরাগ । সেই অন্থুরাগের  ক্রম- 
্ৃত্তি ঘোগতত্বে অন্তবনীল্ব। সেই ক্রমস্ফৃর্ির বাহবিকাঁশই 
স্কফলীল!। হিন্দু এই ধন্ত রাধিকা ও কৃষ্ণলীলায় উন্মত্ত হদ-... 



নদব- না ও রাধার প্রেম দেখিয়া স্রবিলর্জন করেন--বেব- 

দোল ও রাসে মাক যান। 

বৈষবী-ভক্তি। 

ভারতের অন্যত্র হিন্দুর যে সমস্ত সাতধিকভাব শ্রকটিত 
দেখা যায়, বঙ্দেশে সেই ভাব হল আকারে গ্রকটিত। 

বাঙ্গালী হঠী-মার্কতেরও পুজা করেন। বছে সকল দেবতারই 

আদর। অনন্তদেব সর্ধরূপেই পুজিত। সকল দেবপুজার সম্মুখে 

 শালগ্রাম-পিলায় অনস্তদেবতার নিদর্শন রক্ষিত হয়। অগ্রে 

অনন্তের পৃজা, তবে অন্ত দেবপুজা। অনস্তদেবের সা্গীভৃত যেমন 

শালগ্রাম, তেমনই সমস্ত দেবতা | সমস্ত দেবতার পৃজায় মেই 

অনন্তদেবই পৃজিত হইয়া থাকেন। পুজিত হন, যোড়শোগচারে। 

বং ভগবান বলিয়াছেন, যিনি যে দেবতার পৃজ! করুন ন! 

কেন, নকলই আমার পৃজ|। বাঙ্গালী, দেবতাকে অষ্টালঙ্কারে 

ভূষিত করেন, সমস্ত উৎকষ দ্রব্য উপহার দেন। যাহা কাহাকেও 

না দেওয়া হন, অগ্রে তাহ! দেবতাকে সমর্পিত হয়। দেব-প্রসাদী 

না! হইলে নৃতন সামগ্রী ব্যবহৃত হয় না। কি শাক্ত, কি বৈফব, 

দেবনক্তি উতয়েরই সমান। বৈষবও হ্বায়ের উচ্ছ্বাসে পরি- 

পুরিত। উভয়েই নব পট্ট-বন্ত্ে, পবিভ্র-চিততে, ব্ষচ্যযতরত ধারণ 

করিয়া, গুধমুখে অথচ গ্রফু্ হয়ে দেব-সন্মুখে ভঞ্জির সহিত 

কুতাধনিপুটে দণডায়মান। দেবতাকে শত-হুনররূপে এবদৃষ্টতে 

দেখেন। দেবপ্রসাদ-লাভার্থ কোটি কোটি স্তবসস্ততি করেন। 

চিরর্রক্ষচারী বৈষ্বদিগের দেবানগরাগ বুঝি আরও গ্রগাড়তর | 

তাহার! ক্লাধার প্রেমামর্শে নি হৃদয়কে ভক্তিপূর্ণ কছিতে 



চাহেন। শ্রীকফের অন্ত ততই লালার়িত হইতে চাহেন। 
তীহারা রাধার প্রেমাদর্শে উন্মত্ত, মেই. প্রেমে গফণাদচিত্ত। 
ভক্তের অনুরাগে রাধাকে ভালবাদেন। রাঁধাকে ভাববাধেন 
এইজন্য যে, তিনি সমভাবে কৃষ্ণের অন্ত লালায়িত হইয়াছিলেন। 
রষ্চপ্রেমে তিনি দেবত।। তিনি মানবপ্রক্কৃতির পরমেস্বরী। মেই 
রাধা, বৈষণবদিগের জপমালা। রাধা জপমাল! নয়, তাহার 
অমাহধ দেবতুলা গ্রেমই জপমাল|। কৃ্চের প্রতি তাকাইয়া 
হারা রাধার প্রেমে একদা! অশ্রবর্ষণ করেন। সেই প্রেমাক্র 
তুল্য আর বুঝি কিছু পৃথিবীতে নাই। সেই গ্রেমে বৈষ- 
বের! সদাননচিত্ত ও সংসারবিরাগী--সংসারের নকল সুখ বিম- 

জ্ঞন দিয়াছেন) বিসর্জন দিয়! সমস্ত জীবনকে কৃষ্খগ্রেমে উৎসর্গ 

করিয়াছেন। এ কি মনুষ্ুতীবন ? দেবজীবন--নারদের দেবর্ষি- 

জীবন! এ কি ভক্তি! দেবতার অনুরাগ--ভাগবতের ছুলত 

বিষয়। ভাগবত দেদীপামান- সশরীরে দেদীপ্যমান ! বাস্তবিক 

বৈষণবদিগের ভক্তি দেখিলে আনন্দ জন্মে। তাহাদের সংকীর্ঘনে 

বঙ্গদেশ অহরহ প্রতিধ্বনিত হইতেছে, জয়দেবের হুন্দর ললিত 
পদাবলীতে উচ্চৃদিত হইতেছে। তাহার! দিবারাত্র হরিনামামৃত 
পান করিয়া কানাতিপাত করেন। কি শাক্ত, কি বৈষ্ণব, কি. 

শৈব, সকলেই লামা্িক ধর্মমোৎদবে সর্বদা দেশকে গরিব | 
করিয়া রাখিয়াছেন। 

বঙ্গে দেবনন্দরী। 

ভারতের অন্তত্র এন্সপ ঘটে নাই কেন? ুরাণের কারী 
তো মবাই, আর এই পুরাগমধ্যে তে! অনেক দেবতার কয়লা 



৮ দেব-স্ুন্দরী | 

জাছে। শান্ত্রে তাহাদের পৃজার পদ্ধতিও দেওয়া হইয়াছে) 
তবে ভারতের অন্তান্ত দেশে বাঙ্গালার ন্যায় পুজার বাড়াবাড়ি 
ও ধৃমধাম নাই কেন? তাহার বিশেষ কারণ আছে। বঙ্গ- 
দেশের তৃমির মত অপর কোন দেশের ভূমি তত উর্বরা নছে। 

এখানকার চাষীর! মহলে গ্রভৃত ধন-ধান্যের অধিকারী হয়। 

কিছুদিন পরিশ্রম করিয়া! বৎসরের বাকি দিন বসিয়। খায়। শুদ্ধ 
_ বসিয়া! কি করিবে? ধন হইলেই লোকের দেবোত্বর বাড়ে। 

হুতরাং দেবারাধনা, পৃজা, বার-ত্রত ও পার্বণাদির উৎমবে 

বাঙ্গালী মংবৎসর সুখস্বচ্ছন্দে অতিবাহিত করে। চাষীরা চাষ 
করে, ভঙ্জজনগণ কৃষি কার্য্যের ফল রা করিয়া! গৃহ পূর্ণ করিয়া 

ফেলে। গৃহ পূর্ণ রাখিয়া! উৎসবাদিতে সংবৎসর উন্মত্ত থাকে। 

কি ভদ্র, কি ইতর, জনলমাজের সমস্ত হিন্দুই ধর্মোৎসবে উন্মন্ত। 

পুজার আয়োজনে মবাই ব্যতিব্যন্ত। ধনীর বাড়ীতে পুজা; 
দরিদ্রও আপনার পুজার নামগ্রী আনিয়া! উপস্থিত করিয়াছে। 

বাহার যেরূপ ক্ষমতা, ভক্তি-সহকারে ভাহাই দেব-সমক্ষে সমর্পণ 
করিয়! স্ববে তৃপ্তিলাভ করেন। সন্ধ্যা আহক নহিলে হিন্দু 

জলগ্রহণ করেন ন!। প্রতিদিন এই কার্ধ্য ও অনুষ্ঠান। বঙ্গদেশের 

দেবপুজা, সামাজিক ধর্ত্োৎসব, পুজার উন্মত্তত। এবং আননের 
মত, বুঝি সে দেশে আর কিছু উৎকৃষ্টতর পদার্থ নাই। ধন-ধান্ত- 
পূর্ণ বঙ্গদেশ ধর্্োত্মবে পরিপূর্ণ। ধন-ধান্টপূর্ণ বঙ্গদেশ বিলা্ি- 
তার পুর্ণ নহে। খে, সমৃদ্ধিতে, আননে-হিন্দুব্-সমাজ, 
ছিশুর ধর্মামোদে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বঙ্গদেশের এ সামান্ত 

গৌরবের বিষয় নহে। 
বঙ্গে প্রতিমা-পুজ! এক বিশেষ আকারে রি হইয়াছে। 
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বঙঈদৈশ ধাস্ঠিপূর্ণ ও শস্তাগ্াচূর্্যে সুশ্ঠামল। এই সুষ্ঠামল দেশ, 
সৌকুমার্ধ্য ও মধুরতায় পরিপূর্ণ । বদস্ত এখানে অতি সুমোহন 
বেশ ধারণ করে। তখন বঙ্গদেশের চারি দিকৃুই মাধুরীময়। 
শরতের সুশ্টামকাস্তি সৌনধ্যে ক্রমশংই মনোহর হইয়া উঠে। 
হেমস্তে শস্তক্ষেত্র হাসিতে থাকে। প্রাবৃটুকালে গ্রবাহিণীয় শোতা, 

নৈদাঘ দিনান্তের মনোমোহিনী মূর্তি, এ সম্তই নার ও রমণীয় | 

এই স্থন্দর ও মাধুরীময় দেশে যে মানবজাতি থাকিবে, তাহাদের 

হৃদয় তেমনি গড়িয়া আপিবে। বঙ্গবামিগণ সৌন্দর্য দেখিয়। 
রচুল্ল, মাধুরীতে চিরদিন বিসুগ্ধ। তাহাদের হৃদয় কে যেন সেই 
মাধুরী দিয়া কোমল করিয়া! আনিয়াছে। বাঙ্গালীর হৃদয় সৌকু- 
মার্ধ্যের আধার। কবির কমনীয় রসে বাঙ্গালী স্ুরমিক। অতি 

সুকুমার রসে সে হৃদয় চিরদিন আর আছে। মানবের বত 

কোমলভাঁব বাঙ্গালীর হৃদয়কে এজন অধিকার করিয়া আছে। 

বাঙ্গালীর ভক্তিতে আঁমরা মেই সৌকুমার্য্যের অনুভব করি। 

বাঙ্গালীর দেবত|, দেবীর কোমলভাবে পরিপূর্ণ। ভগবতীর 
মোহিনী মৃত্তি, জগন্ধাত্রীর স্থশান্ত রমণীয় ভাব, লক্ষী ও সরশ্বতীর 
সৌন্দর্য্য, শ্তামার আঁননময়ী করান কান্তি, বাঙ্গালী আরও 
রমণীয় বেশে সুসজ্জিত করেন। তাহার শ্রীকৃষচ, যশোদাননন-_ 

বশোদার ন্নেহমাধা পুত্তলী। বাঙ্গালী রাধার প্রেমে উন্নত্ত। 

যশোদার ম্নেহে গণিয়! কৃষ্ণকে দেখেন। গোষ্ঠট ও মাথুর রসে 
কষ্ণ-প্রেমে ভামেন। বৈষবের সুধাসঙ্গীত, কীর্তনের মধুর 
তরঙ্গে গ্রবাহিত। সেরূপ ধর্শগীত ভারতের আর কুত্রাপি নাই। 

রামপ্রনাদের ভক্কিরসে শ্তাম। ও কৃ সুসংগীত। কবিওয়ালাদের 

গানে ভক্তি উত্সারিত। বৈষ্ণব-কবিগণের পদাবলীতে কৃষ্ণ- 
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বাঁধার প্রেমের লালিত্য। কথকের মনোমুগ্ধকর বাঁকাশোতে 

ও রদাভাসে বাঙ্গীলীর হায় বিগলিত। আর পুজার চত্তীমণ্ডগে 
দেবীয় মোহিনীমত্তি। তাহার মহাদেব উমাপতি-.ডভগবতীয় 
বিরাষমৃত্তির পিরে ক্ুদ্রাকারে চিত্রিত। দেবসেনাগতি মহাবীর 

_ ্বান্তিকেয় "অতি সুন্দররূগে কলাগীর পৃষ্ঠোপরি আরোহিত। 

যেনকার স্বপ্নে ও আগমনীর সঙ্গীতে ভগবভীর উদয়। রামের 

সৌনর্য্যে কষ্ণরাধ। শোভিত) দোলের গ্রেমরাগে দোছুলামান। 
এইরূপ সুন্দর ও কোমলভাবে বাঙ্গালীর ভক্তিভাব গ্রকটিত। 
ব্গদেশের দেবপুজ| বঙ্গবাদিগধের মুকোমল হৃদয়ের সুন্দর. 
পরিচয়। 

ব্রহ্মবিদ্যার বর্ণমাল|। 

বঙ্দেশের পুজা-পদ্ধতি ও ধর্মামোদ কি পৌন্তলিকতা? 
সে কি থৃষ্টানদিগ্রের নিন্দার সামগ্রী 1001৮ (পৌঁত্তলি- 
কতা)? যে ধর্পোত্সব সমগ্র জনসমাজকে পূর্ণ করিয়া রাখি- 
রাছে, তাহা কি নিনার বিষয়? যে জিনিষ ধন-ধান্ঠ-পূর্ণ, 
স্থখ-মমৃদ্ধ বঙ্গনমা্ধকে বিলাদিতা হইতে রক্ষা! করিয়া ধন্মানন্দে 
পরিপূর্ণ করিয়াছে, সে কি রকম নির্দার জিনিষ? ধর্মামোদী 
হিনদুষমান্ধ ধৃষ্টানের কথায় তুলিবার গাত্র নহে থুষ্টান মিশনরী- 
গণ মহাত্রান্ত। হিনু্িগের দেবদেবী [0018৮ নহে, তাহা 
5711১011197) 1 তাহা খষিদিগের ধ্যানজ রূপ-করপন]। হৃঙক্সরূপ 
স্থলে গ্রকটিত। অনন্তদেব শতসহত্র বিভূতিতে প্রকাশিত। 
এই বিশ্ব ধাহার নিত্যনধপ, তীঁহার রূপ-কল্পনায় বাঁধা কি? 
ঘটাকাশেও মহাকাশ বিদ্বমান। অজ্ঞজনগণের ব্রঙগবিদ্যা 
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ল(ভের জন্য এই প্রথম মোগপান, তাহ! ব্রহ্ধরিগ্তার বর্ণমাল|। 
এ যদি পৌত্বলিকত| হয়, তবে থুষ্টানদিগের ষীশুধুষ্টের এবং 

মেরীর পুজা ফি পৌত্তলিকতা৷ নহে? গ্রাতিম স্থল হউক ব! 
হুন্ম হউক, বাহ্ হউক বা-মানসিক হউফ, সে একই কথা। 

এই বর্ণমালা (57700011197) অর্থাৎ দেবশক্তির নিদর্শনানু- 

যায়ী স্থূল প্রতিমা-পূজার ব্যবস্থা হিন্দুধর্ম প্রচলিত কেন? 

গ্ামাদিগের প্রাচীন খধিগথ মানব সমাজকে বিলক্ষণ বুঝিতেন 

বলিয়া এই ব্যবস্থা । তাহার! বুঝিতেন, জনপমাঁজের সকল 

লোঁক, সমান নহে; সবাই সমান জ্ঞানী নচে। জ্ঞানভেদে 

দেবান্থভব বিভিন্ন হয় এবং তঙ্জন্য দেবানুরাগও বিভিন্ন হইয়| 
গড়ে । লোকের জ্ঞানাধিকার' যখন সমান নহে, তখন জ্ঞানিদের 

জন্য যে ব্যবস্থা, অজ্ঞানিদের জন্য সে ব্যবস্থা কর! বিড়ম্বনামাত্র। 

মাহাদিগের তর্ক করিবার শক্তি নাঁই, বিশ্বাসই যাঁহাদিগের 
গ্রবল ও বিচারস্থানীয়, যাহার ফেবল সামান্ত সাংসারিক কার্যে 

র্যাপৃত থাকিয়া চিরজীবন অতিবাহিত করে; শান্ত্রীলোচন! 

করিবার শক্তি, অবকাশ ব। অধিকার যাঁহাঁদ্িগের নাই, সেই 

অনংখ্য, অগণ্য লৌকসকলের দশা কি হইবে? অজ্ঞ শূৃদ্রজাতি, 

সত্রীজাতি, নীচবৃত্ত ও কলুষিত জনগণের সংখ্যাই জনসমাজে 
অধিক। এই সমজ্ত লোকের জানঘ্বার যেমন অবরুদ্ধ, তাহাদের 

হৃদয় তেমনই প্রপারিত। সেই প্রসারিত ও প্রবল হৃদয়ের 

বিষয়ীভূত কি হইবে? মে হৃদয় তো শুন্ত থাকিতে পারে না। 

যে হৃদয়ের পুত্রবাঁ্নল্য, মাতৃভক্তি, মমতা, মায়! দেখিলে আশ্চর্য 

হইতে হয়, সে হৃদয় কি ঈখুরশূন্ত হইয়া! কেবলই সংসারে 
বন্ধ থাকিবে? হদয়ই যাহাদের নর্ধস্থ,। সেই হ্বস্ব-বিশিক 
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অনমংখ্য জনগণের জন্য স্বতন্ত্র পূজাপদ্ধতি আঁবশ্ক। ব্যাস 

ভাবিয়া! দেখিলেন, হিন্দধর্্মে তে! মে পুজাপদ্ধতির ব্যবস্থা! 

বিলক্ষণ বিগ্তমান আছে। বেদে, উপনিষদে, দর্শনে দুই গ্রকারই 

ব্যবস্থা আছে। ভ্ঞানিদের জন্ত নিগুধ-বিদ্তা, অপরাপর জন- 

গণের জন্ত সগ্তণ-বিগ্কা। নিগুণ বরন্ধজ্ঞানে যাঁহীরা অধিকারী 

নহে, তাহার! সগ্ডণ ঈশ্বরোপামনার অধিকারী । এই অধিকার 

লইয়াই হিনদুশ্ধর্ম গঠিত ও সম্পূর্ণ। অধিকার-তত্ব হিন্দুধর্মের 
একটি প্রধান লক্ষণ। বেদ, উপনিষৎ ও দর্শনে যে সগ্ুণ ঈশ্ব- 

রোপামনা পরিব্যক্ত আছে, তাহ! আয়ত্ব কর! সামান্য ও অজ্ঞ 

জনগণের পক্ষে অভান্ত কঠিন। যাহার] সে শাস্ত্রের অধিকারী 

নহে, যাহাদের বিশ্বাসই প্রবল, বিটারশক্তি অতি দুর্বল, সেই 
সামান্য জনগণের জন্য বিশ্বান-প্রধান কোন শান্ত আবশ্তক। 

সেই শাস্ত্র পুরাণ,-্পুরাণে ভগবান দেৰদেবী রূপে অবতীর্ণ-- 
অবতীর্ণ হইয়া পৃথিবীর পাঁপভার মোচন ও ধর স্থাগন করিতে- 

ছেন। ষে রূপে তিনি ভক্ত উপাসকগণের গিকট উদ্দিত-- 

যে রূপে তিনি তক্তের মনোবাঞ্ণ। পূর্ণ করিয়াছেন, সেই রূগে 
তাঁহার পৃজা। যুক্তি চাঁও, দার্শনিকের কাছে চল)-্যায় ও 

বরহ্গমীমাঁংনা দেখ। এ ব্যাপার কেবল ভক্তির সামগ্রী। এ ব্যাপার 

তক্তিরসে সুন্দর, মনোহর, অতি উচ্চ, অতি ভয়ানক- 

দেৰোচিত। এ ব্যাপার বুঝিতে চাও, ভক্তিরসে মনকে আর 

কর,--তক্তির অধিকারী হও। ভক্তি উদ্রেক করিবার অন্য 

প্রতিমাপুজা কর। * 

* যুক্তিতে আগাততঃ বোধ হয়ষে, এ ব্যাগারে সাঁধ্যমম দোষ ঘটে। 

তিনি ভড়ের যনোবাঞা পূর্ণ করিবার জন্ত অবতীর্ণ, আবার, লোকের 
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অধিকার-তত্বান্ুযায়ী সমাজে মকল বিষয়েরই ব্যবস্থা, আছে। 

সামান্য গাঠশালে ও বিদ্তালয়ে অধিকার অন্ুসারেই বাঁলক- 

তক্তি উদ্রেকের জন্য তাহার বূপ-কল্পন1। যিনি ভক্তিতে লভ্য, তিনি 

আবার ভক্তি-উদ্রেকের সামগ্রী; যিনি সাধা তিনিই সাধক; একবার ভক্তির 

সাধ্য ফল, আবার ভক্তির নাধক। কিন্ত অবতারবাদিগণ এ দোষ খণ্ডন 

করেন। তাহারা বলেন, ভগবানের রূপের সীম] নাই। ভক্তগণ, দেবতা- 

গণ ভক্তিপূর্বক সেই অচ্যুত হরিকে ডাকিলে, জগতের ভার মোচনের জন্ক 

কৃপা করিয়। তিনি নকল রূপই ধারণ করিতে পারেন। সর্ধব-শতিমান 

মকল শক্তিতেই উদয় হইতে গারেন। সেই ভার মোচনের জন্থ তিনি 

যে রূগে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সে রূপও তাহার একবিধ রূপ 

এবং শক্তি ও এখর্যোর পরিচয় । আমরা বিশ্বান করি, তিনি বাস্তবিক 

দেই রূপে অবতীর্ণ হইয়/ছিলেন। হৃতরাং তাহা! যদি ভগবানের রূপ হয়, 
দে রূপে তাহাকে উপাসনা করায় দোষ কি? ভগবান-_সর্ধ্ব; যিনি সর্ব, 
সর্ব রূপেই তিনি উপাস্ত। পৌরাণিকদ্দিগের অবতারবাদ এইরূপ বিশ্বাসের 
উপর হ্থাপিত। এঁতিহ্া প্রমাণই তাহাদের নিকট প্রবল। খধষিবাকাই 

সেই প্রমাণকে স্থাপন কত্ে। আর্ধ্যধর্পে রূপ ও নাম উভয়ই সঙ্কেত মাত্র। 

নাম ব্ূপকে আনে, রূপ নামকে জানে। সর্বদা]! রূপ ও নামের শ্মরণেই 

ছুরিত দূর হইয়! ঈপ্রে প্রগাঢ় অনুরাগ জন্মে । যে যেরূপে ভগবান উদয় 

হইয়াছিলেন, সেই সেই রূপে যে শক্তি ও ধ্বর্য্যের পরিচয়, তাহারই ভাবন!, 

চিন্ত। ও ধানই ব্রক্মবিদ্য|। তাই, প্রতিমার্চনাদিকে ব্রহ্মবিদ্যার বর্ণমালা 

বলা হইয়াছে। শাস্ত্রে আছে_বেদবিদ্যা প্রথমতঃ দ্বিবিধ_-মুজি-ফলার্ঘা 

এবং মোক্ষেতর-ফলার্ঘ|। এই মোক্ষেতর-ফলা ৫! বিদা। আবার ছুই ভাগে 

বিভ্ত-ব্রক্মবিদা। ও কর্ম্মবিদা1। এইউ ব্রন্ধবিদয। ক্রমশঃ মুক্তিফলার্থা বিদ্যার 

অধিকারে লইয় যায়। তাহ! কেবল নিয়/ধিকারী ঈশ্বরোগ।নকের দিমিস্ত। 

হু 
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গণকে জ্ঞানশিক্ষা দেওয়া হই] খাকে। লোকের খাগ্ভাখাছা ও 
গথ্যাপখ্য অধিকার অনুসারেই নিয়মিত হয়। বিষয়কার্ধ্য 

অধিকার অনুষায়ী নির্দিষ্ট ব্যবসাক়-বৃত্তিও অধিকার নিয়মে 

পালিত। সকল বিষয়ই যখন ঘধিকারতুক্ত, তখন কি কেবল 
ধর্ম-গ্রণালীই তাহা বর্জিত হইবে? বরং ধর্মপ্রণালীতে তাহা 
অধিকতর আবশ্তক। জনসমান্কে যখন পুণ্যপথের শাসনাধীন 

করিতে হইবে, সাঁমান্ত জনগণের হৃদয়কে যখন ভিজাইতে হইবে, 

তাহাদের পাপপ্রবৃত্বি সমুদয় যখন দমনে রাখিতে হইবে, যখন 

জলদমাঁজকে এক বিশেষ প্রকার শিক্ষারধীন করিয়া ধীরে ধীরে 

মোক্ষ ও শান্তিপথে আনিতে হইবে, তখন অধিকার অনুযায়ী 
শিক্ষাপ্রণালী ও তরিবদেরই তো অত্যন্ত প্রয়োজন । স্থৃল 

হইতে সুক্ষ তত্বে লোককে একেবারে লইয়া যাওয়া যায় না। 

আমাদের দেশে বহু সহত্্র বৎসর পূর্ব্বে খধিগণ এ কথা বুঝিয়া- 

ছিলেন। বুঝিয়াছিলেন যে, সীমান্থ জনগণের নিকট স্থুল তত্বই 

গ্রহণীয়। স্থুল গ্রতিমার পৃজ। তাহাদের যত মনোজ্ঞ, সক্ষম মীন- 

পিক উপাধন! তত শ্রীতিকর নহে । সুন্ষ-ত্বত্ব তাহাদের মনে 

স্থান পায় না) তাহার ধারণ! হয় না। সুক্ষ উপনীত হইতে 

অনেক দেরি লাগে । সকলের বুদ্ধি তত দুর উচ্চ অধিকারশালিনী 
নছে। দেবমুগ্তি সম্মুখে রাখিয়া লোককে ভঙ় দেখাইতে হইবে। 

নহিলে শুম্তদেবতায় সামান্ত জনগণ ত তয় পায় না। যে 

পাঁপকার্ধে দেবকোপ, মেই দেবত! সম্মুখে দেদীপ্যমান চাঁই। 
সেই মুন্তি ভয়ঙ্করও হওয়া চাই, গখচ স্ভাহাতে দেবনৌন্দ্ধ্য 
এবং জ্যোতিও চাই । এ করাল কান্তি কালীর। এ সমন্ত উপায় 
নহিলে, সামান্ত-জনগণ শামিত হইবে না, তাহাদের দেবপৃজ।, 
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হইতে পাঁরে না। সেইজন্য খধিগণ বেদ, উপনিষৎ ও দর্শন হইতে 

সপ্ণ-বিগ্তার মৃলতত্ব মকল গ্রহণ করিয়া তদ্বার বিশ্বাসমূলীয় 
উপন্তাদাকারে কবিত্ব-পূর্ণ নানা পুরা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলেন। 

কারণ, হৃদয়ই যাহাদের সর্বস্ব) জ্ঞানপ্রধান নীরদ কথ! তাহা- 

দের হৃদয়গ্রাহী হইতে পারে না) সে হৃদয়ের আকর্ষণ শুধু 

সৌন্দর্যময় কাব্য। জনসমাজের উচ্চ অধিকারী জনগণের পক্ষে 

গীতাঁর নিষাম ভক্তিতত্ব বিহিত হইতে পারে; আপামর সাধারণ 

জনগণের দশ1 কি হইবে ? ত্বাহার! যে নিম্র-অধিকারী। জন- 

সমাজে যে অগণ্য শ্রেণীর লোক বিদ্যমান। সেই নিম্-অধিকারী 

জনগণের জন্ত সকাম ভক্তিতত্বমূলক পৃজা-পদ্ধতি ।-_ মহাভারতে 

জ্ঞানাংশ এত অধিক যে, সামান্য জনগণের পক্ষে তাহ! পঞ্চম 

বেদস্থানীয়। বিশ্বানপ্রবণ, প্রবল-ভক্তি-পরাঁয়ণ লোকের হৃদয় 

রামায়ণ ও ভারতের কল্পনা-সথষ্িগ্রভাবে নিশ্চয় আর্দ্র হইয়| যখন 
দেবপুজোন্ুখী হইবে, তখন সেই গ্যার্ডরচিত্ত কিসের উগাঁসনা 
করিবে? দেই উপাদনার জন্য বিবিধ পুরাণ, উপপুরাণ, ও. 

তন্ত্রের সৃষ্টি হইল। তাহাতে ভক্তির উপাস্ত পাতিমা স্থাপিত 

হইল, এবং বিশ্বাসের পরিতোষসাঁধক অদ্ভুত ও বিস্ময়কর ঘটনা- 
সষ্টি কল্পিত হইল। উভয় উপকরণেই নিশ্যয় হৃদয় আকৃষ্ট 

হইযে। শিশুগণ পিতামহীর অদ্ভুত রূপকথা কত আগ্রহের সহিত 

শ্রবণ করে; স্ত্রীলোকের সেই গল্পই বা কেমন বিশ্বস্তচিত্তে গ্রহণ 

করিয়া থাকে । অদ্ভুত-রসই সামান্য জনগণের হৃদয় ভিজাইবার 
প্রধান উপায়। অদ্ভুত কথায় সামান্ত জনগণ কোন সন্দেহ করে 

না) তাহাতেই তাহাদের সম্পূর্ণ আস্থা। তাহারা অনায়াসে, 

অকাতরে, আগ্রহের মছিত সে কথ! শুনিয়! যায়, কোন ঘিরুত্তি 
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করে না। অদ্ভুত কথা তাহাদের যেমন স্মরণ থাকে, এমন অন্ত 

কোন কথা নয়। তাহারা সে কথা কখন ভুলিয়া যায় না। তাই 

পুরাণে সেই অনৈমগ্রিক বর্ণনার ছড়াছড়ি । কারণ, অনৈসগিক 

ঘটনা-কল্পনায় ভক্তির বিরাট বিকাশ হয়। যখনই কোন দেব- 

ভাব বা কোন অলৌকিক ভক্তিভাব প্রকটিত করিতে হইবে, 
তখনই অনৈসগিক বর্ণনার অবতারণ! আবস্তক। সেইরূগ বর্ণন। 

আছে বলিয়া পুরাণোক্ত বিষয় সমুদয়, এত গম্ভীর ও লোকের মনে 

চিরকাল জাজ্বল্যমান রহিয়াছে। শ্রদ্ধ। ও ভক্তিপূর্ণ নামান্ত জনগণ 

তাহা অবিশ্বান করে না। 

প্রতিমা-তন্। 

এ জগৎ লৌনদর্ধ্ের প্রতিমা । যে দিকে চাও, সৌনর্য্যের 
গ্রতিমা তোমার নয়নসমক্ষে দেদীপ্যমান। চারি পারে বৃক্ষলতা 

ও কুন্ুম তোমার দৃষ্টি পরিতৃপ্ত করিতেছে। বনবিহারী বিহঙ্গকুল, 
উডটীয়মান পতঙ্গকুল, জলচারী মতস্তকুল, সকলই সৌনর্যের 

গ্রতিমা। সামান্য কীট হইতে বুহৎকার মাতর্স পর্য্যস্ত মৌন্দর্য্যের 

পরিচয় দিতেছে। পর্বত, কানন, প্রান্তর, নদী গ্রভৃতি সকলই 

সুন্দর ও মনোহর । আবার গগনে উর্ধদৃষ্টি কর, দেখ চন্্র, হৃর্ধ্য 
ও অনংখ্য নক্ষত্ররাজি রূপের প্রতিমায় উদ্ভাদিত আছে। অন্ু- 

বীক্ষণনহকারে পর্যবেক্ষণ কর, দেখিতে পাইবে, প্রতি জল- 

কণাঁয়, গ্রতি বৃক্ষপত্রে, প্রতি পুষ্পদলে, শত শত সুনার কীটাণু 

আননে বৃত্তয করিতে করিক্ে তোমার দৃষ্টিপথে উদ্দিত হই- 

তেছে। দৃূরবীক্ষণ দিয়া আবার নভোমগুল অবলোকন কর, 
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দেখিতে পাইবে, কত বর্ণের কত স্থির নক্ষত্র তোমার চক্ষে 

জাজল্যরূণে প্রতীয়মান হইতেছে,যে নক্ষত্র সমুদায় হয় তো 
এক একট বৃহৎ হুর্ধযমণ্ডল, যাহারা হুর্ধ্য অপেক্ষা! কত সহ- 

গুণে বৃহত্বর এবং যাহাদিগের দীপ্তি এখনও পৃথীদেশ স্পর্শ করে 
নাই। এই সমস্ত গর্ধ্যবেক্ষণ করিয়া বল, ব্রদ্মাণওড অনন্ত, অনন্ত 

নৌনর্য্যের রূপ, রূপের প্রতিমা! অনন্ত! 

গ্রতিমা ছুইরূপে অনস্ত। অণুবীক্ষণ দিয়া যখন আমরা 

জগতের রূপ দেখি, তখন দেখি জগৎ অণিমায় অনন্ত। ৃুচ্ম 

হইতে সুক্মতর, হুক্মতর হইতে কুঙ্মতম গ্রকৃতিরাজ্য অনন্ত 

শীমায় যে কোথায় মিলাইয়! যায়, অগুবীক্ষণেরও শক্তি নাই 

যে সে নীমার নির্দেশ করে| সুক্মতম রূগপ্রতিমা পর্যন্ত তোমার 

অনুবীক্ষণের দৃষ্টিশক্তি । অন্ুবীক্ষণের শক্তি আরও বুদ্ধি কর, 

আরও হৃক্মতর বূপপ্রতিমা প্রতীয়মান হইবে। তবে আর এ 

অনন্তের সীমা কোথায়? পরমাণু এত স্থক্ম হইতে পারে, যাহার 
বছ নমষ্টি তোমার আণুৰীক্ষণিক হৃম্তম রূপগ্রতিম। | ব- 

সমষ্টি নহিলে জীব সঞ্জাত হয় না। বছুনমষ্টি নহিলে সৌন্দর্য্যের 

সি হয় না। বহু সমষ্টি নিলে বৌনর্য্ের গ্রতিমা পরিপুষ্ 
হয় না। যে মস্ত পরমাথুতে আধুবীক্ষণিক হৃক্মতম জীব স্থষট 

দে নমন্ত পরমাণু কত সুক্। মে সমস্ত পরমাণুর প্রতিমা কত 

সুক্ম। অতএব প্রতিমা অগিমায় অনস্ত। এই প্রতিমা আবার 

মহিমায় অনন্ত! দৃববীক্ষণ তাহার প্রমাণ; অনস্ত আকাশ 

তাহার দেদীগ্যমান সাক্ষী! যাহা অপিমা, লঘিমা ও মহিমায় 

অনন্ত, তাহ! নারায়ণ। অতএব ন্ররায়ণরূপী প্রতিমাকে নমস্কার। 

এই নারায়ণের নাম গুরুষ। এই মূলতত্ব তখন পুরুষত্ব 
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প্রাপ্ত হন, যখন ভাহা গুণান্বিত হয়, যখন নারায়ণ স্থৃষটি স্থিতি 

ও লয়গুণে সমন্বিত.হন, যখন নারায়ণ সত্ব, রজঃ ও তমোগুণে 

আক্রান্ত হন, তখন তিনি পুরুষ। পুরুষ যখন সব, রজঃ ও 

তমোগুণে এরূগে পরিণত হন, যে তাহাতে একটি সৌন্দর্যের 
গ্রতিমা গঠিত হইতে থাকে, তখন তিনি ুন্দরী প্রকৃতি । 

প্রকৃতি স্থিতিগুণে সমন্বিত হইয়া যখন সৌন্দর্য্যের প্রতিমায় 

গ্রকটিত হন, তখন জগতের বিকাশ হয়। এই জগতের নাম 

স্থল প্রকৃতি । শুক্র গ্রকৃতি তাহার সক্ষম গুণময় ভাব। সুক্ষ 

গ্রকৃতির আদি পুরুষ, পুরুষের নিগুণ ভাব অনন্ত পরমাত্ব]। 

প্রকৃতি ব্যতীত ব্রন্ধম থাকেন না এবং ব্রহ্ম ব্যতীত প্রকৃতি থাঁকেন 

মা) উভয়েই একীভূত। যে সময় সত্ব, রজ ও তমোগুণ সম- 

ভাবে মিলিত হইরা পরস্পর পরস্পরকে পরাভব করে, কোন 

গুণেরই প্রাদুর্ভাব থাকে না, তখন সেই গুণত্রয়ের সাম্যা- 

বস্থাকেই মূল প্রকৃতি বলে; মূল প্রকৃতিতে কোন গুণের বিকাঞ্ন 

ও বিক্রম না থাকাতে, গুণ সকল পরস্পর অভিভূত ও লয় 

প্রা হওয়াতে, এই পুরুষ সংযুক্ত মূল গ্রন্কতিকে নিগুণও বল! 

হইয়! থাকে । সেই প্রকৃতিতে যখন গুণের বিকাশ হয়, তখন 
তাহ! অনস্ত কাল ও ব্রন্গাণ্ড সততায় অব্যক্ত শুক্ম রূপে আসেন। 

পুরুষ সেই মহাঁন্ অনন্তের পরমাত্বী। এই অনন্ত পরমাত্মা সর্ঝ- 
জীব € পদার্থের সারতত্ব। অথবা এই নিগুণতত্ব অনন্ত গ্রতিমায় 
পরিদৃশ্তমান ও অবস্থিত। এই প্রতিম। অনন্ত দেশে স্থিত, কনস্ত 

ফালে স্থিত | পুরুষ, প্রকৃতি ও আত্মা কখন বিভিন্ন নহে। 

চিরকালই আত্ম! বর্তমান, চিরকালই তাহার রূপ বর্তমান। রূপ 

ব্যতীত জাত্ম! বর্তমান হইসে পারেন না। সুতরাং রূপই যখন 
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আত্মার বর্তমানত্বের নিদীনভূত, তখন অবস্তই বলিতে হইবে, 

জগত্রূপ প্রতিমা অনন্ত দেশে ও আন্তকালে পরিব্যাপ্ত। 

হষ্ির এই নিগৃঢ় রহস্ত আর্ধ্যখষি যখন প্রতীত করিলেন, 
তখন তিনি মহোল্লাসে উন্নত্তগ্রায় হইয়া! মনে তাহার ধারণ! 

করিতে গেলেন। কেবল ধ্যানে এ রহস্তের অনুভব হয়। 

যে ধ্যানে এই রহন্ত প্রতীত হইয়াছে, সেই ধ্যানে তাহাকে 
ধারণ! করিয়া তাহা বাহ্রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রতিম! 

ধ্যানব্ররূপ, সেই ধ্যানজ প্রতিমা অনস্তদেবের গ্রতিমুন্তি। যে 
গুঢ় তত্ব বেদে জ্ঞানরপে প্রতীত, পুরাণে তাহা প্রতিমায় প্রতি- 
ঠিত। পুরাণ বেদের স্থুল দেহ। জ্ঞান গ্রতিমায় অঙ্কিত ও সজ্জিত 

হইয়া পুরাণে গ্রকটিত হয়। সেই পৌরাণিক প্রতিমা আনস্ত- 

দেবের মুন্তিতে সৃষ্টির গ্রহেলিক! প্রকাশ করে। অনন্ত নাগ সহ 

ফণায় অনন্তের নিদর্শন তন্মধ্যে অনন্তদেব শায়িত_-অনস্ত 

কার্ধ্যকারণ-সাগরে শায়িত। যেহেতু, অনন্ত দেশে অনত্ত সত্ব 

নিহিত আছেন। সেই গত্বেই অনন্ত দেশ সব্বাবান্। এই অন্ত 
সত্বই দর্ধগুণান্বিত, দর্বশক্তিমান্ পুরুষ। সেই পুরুষ নারায়ণ- 

রূপে অনন্ত নাগের সহত্র ফণাসজ্জিত শয্যায় শায়িত। স্থষ্টি, 

স্থিতি ও লয়ের কারণ সত্ব, রজঃ, তমোগুণ এবং অহঙ্কার তত্ব-- 

এই চতুধিধ গুণ অনস্তদেবের চতুভূজ। * যে জগৎ নিয়ত 
পরিবর্তনশীল ও ক্ষণভন্কুর, সেই জগৎ তমোময় ভূজে পদ্মরূগে 

অবস্থিত। জগতের কারণ রূপ মহামায়া! গদ্দারূপে অহঙ্কার ভূজে 
পপ 

* "্নত্বং রজন্তম ইতি অহঙ্কারশ্ততুতূজঃ। 

গঞ্চতৃতাত্মকং শঙ্বং করে রজনি সংস্থিতমূ॥" 
গোপালতাপনীয়শ্রতিঃ। উত্তয় বিভাগ! 
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বর্তমান রহিয়াছে । রজোগুণময় করে ব্রন্মাণ্ডাঁপকরণ গঞ্চভৃতের 

স্বরূপ শঙ্খ শোভমান। * দত্বগুণাত্বকতৃজে হ্ষিকাণ্ডের পরি- 

গাকচক্র। ব্রন্মাণ্ড এই চক্রে নিয়মিত হইয়! নারায়ণের কার্য্য 

সাধন করিতেছে। উদ্ধ ও অধোদেশ নারায়ণের পাদদ্বয়। যে 

তেজ চন্ত্র, হুর্ধয, অগ্নি ও বাক্যের তেজোময় মত্বা-সেই তেজ 

কৌস্ততমণি। 1 এই তেজই তাপ; এই তাপ এবং তাপের 

প্রশমন শৈত্য পরমাণুপুঞ্ধের যোগাযোগের কারণ। স্থাবর ও 

জঙ্গম, এই হিবিধ স্থষ্টি তাহার কুগুলদ্য়। যে বস্ত জগতে 

সংশ্বরূপ ও শ্রেষ্ঠ, কিরীট মেই মত পদার্থের নিদর্শন ও শ্রেষ্ঠ 

ভলঙ্কার। $ এই শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী সর্ধসম্পদবিজয়ী অন্ত 

পুরুষের পাদমুলে শ্থ্্যশীল। লক্মীদেবী স্থাপিতা। যেহেতু, 

ধঙ্বয্যসমন্থিত না হইলে পুরুষ সৃষ্টির কারণ হইতে পারেন 

* বালম্বরূপমত্যন্তং মনশ্চকং নিগদ্যতে। 

আদ্যাম।য়।তবেচ্ছার্গ ং পদ্মং বিশ্বং করে স্থিতম্॥ 

আদ্যাবিদ্য| গদ| বেদ্য। সর্ধদা মে করে স্থিতা। 

ধর্ম[্কামকেযুরৈদিবোদিব্যমহীরিতৈঃ॥ 

তাপনীয়ঞ্রতিঃ। 

বিষুপুরাণান্তর্গত ১ম অংশের ২২ অধ্যায়স্থ ৬৭ হইতে ৭* শ্লোক পর্যযত্ত 

দেখ। 

1 “যেন নূর্যাগ়িবাক্চত্রং তেজসা! স্বদ্বরূপিণ|। 

বর্ততে কৌন্তভাখ্যং হি মণিং ব্দস্তীশমানিনঃ1” 

তাপনীয়শ্রুতিঃ। 

1 "কুটস্থং সং্বরূপঞ্চ কিরীটং প্রবদস্তি মাং। 

ক্ষরোত্তমং প্রন্থ,রস্তং কুগুলং যুগলং স্বৃতং॥” 

তাগনীয়শ্রুতিঃ। 
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না। পুরুষ, প্রকৃতিসংযুক্ত হুইয়! স্থষ্টি করিতেছেন। নেই 

পুরুষের মধ্যদেশস্থ নাভিকুণ্ড হইতে ব্ক্ষাগুরূপ স্থষ্টি-কমল 
সমুখিত। সেই স্থষটিকমলে স্ৃষ্টিদেব ত্রদ্ধার গ্রতিমা। সৃষ্টি 

দেব, নারায়ণতেজে অগ্নিময় বাঁলার্ক রাগরগ্রনে দেখ! দিয়া 

ছেন। * নাংখ্যকাঁর বলেন-__“রাঁগবিরাগয়োর্যোগঃ সৃষ্টি১।” বঙ্গা 

চারিদিকে চতুমুথে স্থ্টি করিতেছেন। তাহার চারিদেশে চারি 
ৰাহু বিভৃত। যখন স্থষ্টি অহংজ্ঞানে সমন্থিত হয়, তখন তাহা 

জীবনামে গ্রথিত। এই অহংজ্ঞানই মহামায়া ও মিথ্যাদৃষ্টি। 
এই অহংজ্ঞানই অহংকারতত্ব। যখন জীবের অহংজ্ঞান হইল, 
তখন তাহা ব্যক্তিগত জীব হইয়া জীবনপ্রাপ্ত। ব্রহ্মার ত্রিভূজে 
ত্রয়ী বিদ্ার অভিজ্ঞানস্বরূপ ত্রিবেদ। কারণ, বেদের অর্থই 
জান, এবং ত্রদ্মাই শবববক্ষ) শবত্রন্ষই বেদ; বেদই শব । দর্শনে 
এ তত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। র্ধার চতুর্থ ভুজে জীবনীশক্তিদায়ক 
অমৃতভাগ্ড কমগুলু। এই গ্রতিমায় স্বষ্টির নিগৃঢ় রহস্ত গ্রকাশ 
করিতেছে । এই প্রতিমা দেবগ্রতিমা, কারণ উহাতে স্থির 
অধিষ্ঠান্রী দেবশক্কিরই বিকাশ হইয়াছে। যাহা বিশ্বের কর্তৃত্ব ও 
অধিষঠাত্রী দেবশক্তির বিকাশ ও অভিজ্তান, তাহা অবশ্ঠ পৃজনীয়। 
এই জন্য দেবপ্রতিম! পৃজার তান হুইয়াছেন। আমর যখন এই 
প্রতিমাকে পূজা করি, তখন সেই অনন্তদ্েব ভিন্ন আর কাহারই ডিসিসি রিরি রদ 725 

* “দর্যং তুষ্ণাত্বকং কিধিত্বেজে।হর্কাগ্াভিধং বিদুঃ 
শীতাত্বকত্ত সোমখ্যমাভযামেব কৃতং জগৎ|”-_যোগবা শি্ঠ। 

“অগ্রিও সোম দ্বারা জগৎ সৃষ্ট হইয়াছে। উক্কাত্মক তেজকে অগ্নি এবং 
শীতাত্মক তেজকে সোম কছে।” এই হৃষ্টিঅগ্সি রজোগুণ (707012)) এবং 
শৈত্য তমোগুণান্বিত (17611 )*শৈত্য দ্বারা পরমাণুপুঞ্ন সংযোজিত 
এবং অগ্নি দ্বারা বিয়োজিত। এ জন্ত স্ুল হি তমোগুণাম্বিত। 



২২ দেব-স্ুন্দত্রী। 

পূজা করি নাযে অনন্তদেব তমোগুণান্থিত হইয়া নীলাভ 
গ্রতিমায় স্বষ্টির কারণ রূপ মহাসাগরে পরমাত্ম-রূপে শায়িত। 

'আঁ্ধ্যথধি সমস্ত গ্রতিমাপৃজায় এই অনন্ত দ্বেবেরই পূজা করিয়া 
থাঁকেন। শালগ্রাম অনস্তদেবেরই নিদর্শন মন্ত্র, কারণ, শিলাঁতেও 

তিনি বর্তমান । শিলা সর্বাপেক্ষা বছুকালস্থায়ী বলিয়া তাহাই 
নিদর্শনরূপে গৃহীত হইয়াছে। 

সৃষ্টির পর স্থিতি, স্থিতির পর লয়। পরিবর্তনশীল জগতের 

নিয়ম এই । যাহ! নিত্য পরিবর্তনশীল, যাহা যায়, যাঁহ1 থাকে না, 

যাহা নিয়ত আবির্ভাব ও তিরোতাবময়, তাহাই জগৎ। ঞগ্েদীয় 

গুরুষ সুক্তে আছে, সেই ত্রিবিক্রম অমৃতাত্বা! এক পাদ দ্বারা ব্যক্ত 

হইতে অব্যক্তে ও অব্যক্ত হইতে ব্যক্ত জগতে যাতায়াত করিতে- 

ছেন। ব্রহ্ধাণ্ডের সমস্তই নিয়ত পরিবর্তন হইতেছে, অথচ ত্রন্ধাও 

চিরকাল বর্তমান। জগৎ প্রবাহ রূপে নিত্য এবং তন্নিহিত পর- 

মাত়ন্ কুটস্থ নিত্য--ভগবান্ পতঞ্লি এই দ্বিবিধ নিত্যের নির্দেশ 

করিয়াছেন । যাহ] চিরকাল বর্তমান ও নিত্য, তাহাই জগতের 

পরম নিত্য বস্তু, যাহা! নিয়তই পরিবর্তন হইতেছে তাহাই মিথ্যা- 

দৃষ্টি ও মহামায়!। সমস্তই পরিবর্তন হইতেছে বটে, কিন্তু সমস্তের 

মধ্যেই নিত্য বস্ত অবস্থান করিতেছেন; সমস্তই পুনঃ পুনঃ 

দেহ ও রূপ পরিবর্তন করিয়া বর্তমান রহিয়াছে । জগতের এই 

ঘোর গ্রহেলিকা। তুমি মনু্ব-তুমি নিয়তই পরিবন্তিত হইতেছ 
বটে, কিন্তু তোমার সমন্তই রহিয়াছে। তুমি শৈশবে যাহা ছিলে, 

যৌবনে তাহ! নহ; আবার যৌবনে যাহা ছিলে, বার্ধক্যে তাহা 

নহ। এমত কি, গত কল্য যাহ] ছিলে, অগ্য তাহা নহ। গত 

কল্য কি, এক ঘণ্টা পূর্বে ধাহা ছিলে, এক ঘণ্টা পরে তাহা] 
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নহ। তোমার শরীর মন নিয়তই পরিবর্ডিত হইতেছে। ষে 

তোমাকে এক দিন শৈশবে দেখিয়াছিল, আর দেখে নাই, 
যৌবনে তোমাকে অন্য একদিন সহসা সে দেখিলে, হয় ত 

চিনিতে পারিবে না। তোমার সমন্তই পরিবর্তন হইয়াছে, অথচ 

তুমি অহংজ্ঞানে সেই তুমিই আছ। এই পরিবর্তনে প্রতিনিয়ত 

(তোমার শরীরে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের প্রক্রিয়া চলিতেছে । প্রতি- 

'গলে তোমার দেহাত্যন্তরে একদা হৃষ্টি, স্থিতি ও লয় হই- 
'তেছে |* যাহার ধ্বংন হইতেছে, খাগ্ধ ও নিশ্বাস দ্বারা তাহার 

ক্ষতিপূরণ হইতেছে। ধ্বংদ হইতেছে, তাহার ক্ষতিপূরণ হই. 

তেছে, অথচ তন্মধো তুমি সজোরে বাচিয়া রহিয়াছ। গ্রতিক্ষণে 

যেমন লয় হইতেছে, অমনি সৃষ্টি হইকেছে, অমনি বাচিয়া রহি- 
যাছ। এইরূপে তোমার দেহের সংসার চলিতেছে । তোমার 

দেহের সংসার যেরূপে চলিতেছে, অপরাপর সর্ব জীবের সংসার 

সেইরূপে চলিতেছে । জগতে ব্রহ্গা, বিষ্ট ও মহেম্বর একত্র 

নিত্য বর্তমান, নিত্যই স্ব স্ব কার্ধ্য করিতেছেন। কারণ, যাহা 

সঞ্জাত হইয়াছে, তাহা ত্রিগুণসমন্থিত হইয়া জন্মিয়াছে। যাহা 

সত্ব, রজঃ ও তমোগুণে আঙিত হইয়! জন্মিয়াছে, তাহা! চির- 

দিনই সেই ত্রিগুণের পরিচয় দিবে। অনস্তপুরুষ এই তরিগুণ- 
সমন্বিত হইয়! জগৎব্যাপ্ত রহিয়াছেন। 1 তাহার হৃষ্টিগুণ বগা, 

* “হৃষ্িস্থিতিবিনাশানাং শক্তয়ঃ সর্ববদেহিষু। 
বৈষ্ব্যঃ পরিবর্তত্তে সৈত্রেয়[হনিশং সদা ॥ 

বিষুপুরাণ। ১ অংশ ৭ অধ্যায়। 

1 অঙ্টা হজতি চাত্সানং বিুঃ পাল্যশ্চ পাতি চ। 
উপসংহ্রিয়তে চান্তে মংহঞ্জ চ স্বয়ং প্রভুঃ॥ 

বিষুপুরাণ | ১ম অংশ ংয় অধ্যায়।. 
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তাহার স্থিতিগুণ বিষণ, এবং তাহার লয়গুণ মহেশ্বর। সাংখ্য- 

মতে লয় শবের অর্থ, কারণে লীন হওয়1) অত্যন্ত নাশ, অত্যন্ত 

অভাব; অত্যন্ত অভাব অচিন্তনীয় ও অসম্তব। ব্রহ্মাণ্ডে এই 

ত্রিবিধ শক্তি নিত্য বর্তমান। এক ত্রক্ষপত্তা হইতে সকলই 

সত্তাবান্। সুতরাং ঘত্যন্ত অভাব কোন কালেই ছিল ন|। ব্রহ্মা, 

বিষুঃ, ও মহেখর নিত্যদেবতা। এই তিন লইয়া সংসার, এই 
তিন লইয়! ব্রক্মাণ্ড, অথচ এই তিনই এক অনম্তদেব | আর্ধ্যখষি 

যখন এই অনন্ত দেবের ভাবন! করিয়াছেন, তখন তিনি তাঁহাকে 

এই ত্রিবিধ ভাবেই দেখিয়াছেন। বেদ ও পুরাণের আলোচ্য 

বিষয়, এই ত্রিবিধ দেবতা । এই ত্রিধিধ দেবতার প্রক্কৃতি-পরিচন 

তাহাদের লীল! নামে পুরাণে প্রথিত হইয়াছে । এই জিবিধ দেব- 

তার প্রতিমা, পুরাণে প্রথমে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তৎপরে তাহা- 

দের কার্য্যের প্রতিম! লীলারূপে ব্যক্ত হইয়াছে । মেই লীলাগুলি 

দেবতাদিগের প্রকৃতি ও কার্যের প্রতিকায় এবং প্রতিম! মাত্র। 

দর্শনাদির নিগুঢ়তত্ব যখন পুরাণাকার ধারণ করিল,- তখন 

তাহা গল্পের ছাদে ইতিহাসরূপে বর্ধিত হইল । ব্রহ্মাগুপতির যে 

সমস্ত শক্তির নিদর্শন হুক্রূপে ব্রন্ধাগুময় ব্যক্ত আছে, সেই সমস্ত 

শক্তি * শ্রেণীবদ্ধ হইয়া! মৃত্তিমতী হইয়াছে। অনস্তর্দেব জগতে 
প্রথমে ত্রিবিধ প্রধান শক্তির পরিচয় দিতেছেন। সেই ত্রিবিধ 

পপ পপ 

* ভগবান্ শঙ্কর তাহার শারীরক ভাষ্য শক্তির এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ 

কবিয়াছেন £-_. 

“কারণন্তাতবতৃত! শক্তিঃ শক্েশ্চাত্বতৃতং কারধ্যং।” 

“যাহ কারণের আত্মভূত তাহাই শক্তি; শক্তিরই আত্মভৃত কার্ধ্য।” 

স্ুুত্তরাং এই জগতরূপ কার্য্য শক্তিরই স্থল কায়।। - 



প্রতিমা-তত্ব। | ২৫ 

শক্তি--হৃষটি, স্থিতি ও লয় । এজন্ত আদিতে তিনি বরঙ্ধা মুক্তিতে সি 

করিলেন; স্ষ্টি করিয়া যে শক্তিতে পালন করিতেছেন, তাহা 

সর্বব্যাপী বিষণ; আর যে শক্তি-প্রভাবে জগতের সংহার-কার্ধ্য 
চলিতেছে, সেই শক্তি মহেশ্বর। এই ত্রিবিধ শক্তি, 'আনস্তকাঁলই 

কার্ধ্য করিতেছে এবং অনন্তকালই বর্তমান আছে। শুদ্ধ তাহাই 
নহে, তাহার অভিন্ন হইয়াও জগতে কার্ধ্য করিতেছে, কিন্ত 

তাহাদের কার্যের পরিচয় মানবের স্থূল মানস-ৃষ্টিতে স্বতন্ত্রূপে 

গ্রতীত হয় বলিয়া তাহারা ব্রিবিধ স্বতন্ত্র মূত্তি ধারণ করিয়াছে । 

অনাদ্দিকালই অনন্তদ্দেৰ বর্তমান, তাহার রূপময় ব্রহ্মা 

অনাদি। কিন্তু পুরাণে সেই ব্রঙ্গাণ্ডের সৃষ্টি, স্থিতি, লয়, পূর্বাপর 

ঘটনারূপে বর্িত হইয়াছে, এবং তজ্জন্ত ভ্রিবিধ দেবতাঁরও কল্পন। 

হইয়াছে । এই তিন প্রধান দেবতার মধ্যে প্রত্যেকের বিভিন্ন 
বিভিন্ন নিদর্শানুদারে পরে তেত্রিশ শ্রেণীর দেবমৃত্তি হইয়াছে, সেই 
তেত্রিশ দেবতা ক্রমশঃ তেত্রিশ কোটিতে.পরিণত হইয়াছেন ।* 

* মহাভার, আপর্কা, ১ম অধ্যায় ৪১ শ্লোক দেখ। অষ্টবন্থ, একা- 

দশ রুদ্র, ছাদশ আদিত্য, ইন্ত্র ও প্রগাপতি, এই তেত্রিশ দেবত।। পৃথিবী, 

অগ্ি, অন্তরীক্ষ, বায়ু, আদিত্য, দিব্, চক্র ও নক্ষত্র, এই অষ্টবস্থ। একাদশ 

রুদ্র একাদশ ইন্দ্রিয়ের (করণের) অধিষ্ঠ।ত|। দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাসের 

অধিষ্টাত্রী দেবতা । দেবতা-ষ্টির বিস্ত।র গণন| করিতে হইলে অনংথা হয়। 

কারণ, রদ্রগণ তিন কোটি ও জাদিত্যগণ দশ কোটি। অগ্নির পুত্র পৌত্রও 

অসংখ্য। দেবতার অর্থ অধিষ্টাত্রী শক্তি। আদিত্যের অধিষ্ঠাত্রী শক্তিই 

অ।দিতাদেব। যাহ! কর্তৃত্বরূপে প্রতীয়মান, তাহাই দেবতা । 

প্রাচীন মিসরের ধর্মসন্ব্ধে জেঙ্গ সাহেব এইরূপ লিখিয়াছেন। 
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২৬ _ দেব-স্ুন্দরী। 

হিন্দুধর্মের পূর্ণাবয়ব | 

এই পৌরাণিক দেব.মংসারের হৃিহেতু সাঁমান্ত লোঁকের 
মনে এমত সংস্কীর জন্মিয়াছে, যেন ব্রন্গাগুপতি অনন্তদ্দেব 

জগৎ হুইতে এক স্বতন্ত্র দেব-পদার্থ। অদ্বৈতবাদ এইরূপে দ্বৈত- 

বাদে পরিণত হইয়াছে। পুরাণ কিন্তু এরূপে সৃষ্ট যে জ্ঞানীর! 

সেই অদ্বৈতবাদই দেখিতে পান, তাহার! দার্শনিক সঙ দৃষ্টিতে 
তাহা দেখিতে পাঁন। সামান্ত লোকের সে চক্ষু নাই, স্ৃতরাঁং 
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তাহার সেই ইতিহাস-বর্ণিত তত্ব সকল প্রকৃত ঘটনা বলিয়! 
বিশ্বান করিয়! থাকেন। তাহাদের মনে যে সমস্ত বিশ্বাস জগ্মি- 

' য়াছে, মে সমস্ত বিশ্বাসই ভক্তিমূলক। সে ভক্তি বদ্ধিত করাই 
ভাল, সে তুর না তাঙ্গাই ভাল। এই লৌকিক বিশ্বীসমূলক 
দ্বৈতবাদ এবং তদ্বেতু পৌরাণিক-স্্টি ও অবতারবাদ * ক্রমশঃ 
অপরাপর দেশে প্রচারিত হুইয়! এক্ষণে পৃথিবীর সর্বত্র বিস্তমান 

দেখা যাঁয়। খৃ্টীয়, মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত ধর্মে তাহা গৃহীত 

হইয়াছে। কিন্তু হিন্দুধর্মের সহিত অপরাপর ধর্মের গ্রভেদ 

এই, অপরাপর ধর্থে শুদ্ধ দ্বৈতবাদ এবং তদম্থারী শি ও 

অবতারবাদ দেখিতে পাওয়! যায়) হিন্ুধর্শে দ্বৈতবাদের মূল 

অদ্বৈতবাদ, এবং সৃষ্টি ও অবতারবাদেরও মৃলীভূত হেতু যাহা, 
সে সমন্তই জাজপ্যমান। হিন্দু, বেদ উপনিষৎ ও দর্শন হইতে 

পুরাণ দেখেন, এবং পুরাণ হইতে বেদে উপনীত হুন। হিন্দুধর্ম 

পৃথিবীর সমস্ত ধর্ম-প্রণালীর পূর্ণ অবয়ব লক্ষিত হয়। হিন্দুধর্ম 

 পুর্ণাবয়বী, অপরাপর ধর্ম অঙ্গহীন। অপরাপর ধর্মে দেহ আছে, 

মন্তক নাই, কেবল হিন্দুধর্ধেই ধর্মের পূর্ণমৃত্তি। 

* এই পৌরাণিক অবতারবাদ দ্বিবিধ_-পূর্ণাবতার এবং অংশ বা 

কলাবতারবাদ। বাহার পূর্ণাবতার স্বীকার ন| করেন, তাহারা অংশাবতার 

মানেন। ধাহার| পৌরাণিক অবতারবাদ ন| মানেন, তাহারা দার্শনিক 

গুধাবতার শ্বীক(র করেন। পৌরাণিক অবতারবাদ ভক্তজনগণের নিমিত্ত । 

্ষ্টায় অন্ভারবাদ, হিল্গু অবতারবাদ হইতে ্বতন্ত। সীষটর্সে [1091726101, 

(৩৫ 050017178 1591) ৪710 1০০৫, হিন্দুধর্ম তগবান্ অবতীর্দ শক্তিতে 

অবতীর্ণ । হিন্দুধর্পের অবতারব।দ প্রামাণ্য-মূলক। বিশ্বরপী ভগবান্ নিজ 

শক্তিতে উদয় হইয়। বিশ্ব রক্ষা করেন। 



২৮ দেব-স্ুন্দরী। 

এক্ষণে আমরা হিন্দুর ধর্মমতত্বে উপনীত হইলাম। হিন্দুর 
ধর্মভাব কেমন বিস্তৃত ও প্রশস্ত, তাহ! এক্ষণে বিলক্ষণ গ্রতীত 

হইতেছে। হিন্দুর ধর্ম অধিকার-ভেদে জনদমাজের দর্কজনপাধ্য। 
নবাই তাহার সেবক ? সর্বজাতি ও কল ব্যক্তিরই তাহ! অধি- 

গম্য। সমন্ত জনসমা্ লইয়া হিন্দুধর্ম। কি সংদারী, কি 

বনবাদী তপন্থী, কি জ্ঞানী, কি জ্ঞানী, সবাই তাহার অধি- 
কারী। মকলেরই জ্ঞান-পরিমাণ-অনুারে ধর্ম সজ্জিত হইয়াছে। 

এ ধর্মে মকল্লেরই পারমার্থিক ক্ষুধা সন্তপ্ত হয়। যে রূপে 
সকলেরই ক্ষুধা সন্তপ্ত হইতে পারে, সেইরূপ ধর প্রণালী 
গঠিত। তাই হিন্দুধর্ম নানা অশ্প্রদাযতৃক্ত--শক্তি, বৈষ্ঞব, 

গাণপত্য, পাণুপত এবং সৌর। আবার-বৃদ্ধ সবাই ধর্ধে 

পরিপুষ্ট হয়। এ ধর্ম শুধু বেদ নয়, উপনিষৎ নয়, দর্শন নর, 

শ্বৃতি নয়, পুরাণ নয়, তন্ত্র নয়, বৈষ্ণব-শান্ত্র নয়, কিন্তু সে 

সমস্তই। গুধু নিগুণবিষ্যা নয়, সগ্ুণবিগ্া নয়, প্রতিমা-পৃভা 
নয়, কিন্তু সে সমস্তই। যোগী, ধষি, মুনি, আচার্য্য, দণ্তী, ব্গ- 

চারী, সন্ন্যাসী, বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব, বৈরাগী, সংসারী, নারী, 

ভৈরবী, জাপক, তগন্থী, ব্রাহ্মণ, শৃদ্র, ক্ষত্রিয়, বৈশ্ব--সবাই 
হিন্দু। ভক্তিপথ হইতে জ্ঞানপথে সবাই একে একে এবং ধাগে 

ধাপে সজ্জিত__-বিভিন্ন অধিকার অনুসারে সজ্জিত । সমগ্র গ্রবৃত্তি- 

গথ এ ধর্মের মহাশরীর, কাম্যকর্মাদি এ ধর্মের বিশাল দেহ, 

নিফামতত্ব সেই দেহের স্বন্ধ। নিগুপ-বিদ্বা তাহার শির এবং 

মোক্ষ তাহার ব্রঙ্গরদ্ধ।। এ ধর্ম ফল-পুষ্প-সমদ্বিত, শাখা" 

প্রশাখায় সবিভ্বৃত, পত্রাদি-পরিপূর্ণ, মহাকায়-সমৃদ্ধ মহীরুহ। 
যোগী, তপস্বী, সংসারী, পণ্ড, পক্ষী, পতঙ্গ, কীট, সমস্ত সংসার, 



হিন্দুধর্োর পূর্ণাবয়ব। ২৯ 

দেই জগৎ ব্যাপ্ত প্রেমময় অহিংলক বৃক্ষের আশ্রিত। হিন্দুধর্শের 
উদ্ানে সর্ব বৃক্ষ সুসমৃদ্ধরূপে সঞ্জাত হয়। এ ধর্ম শুদ্ধ গুফ নীরম 
জ্ঞান নহে, শুদ্ধ হৃদয়ের ব্যাপার নহে, কিন্তু তছুভয়ই। 

এ ধর্ম, সকলকেই শাস্তিপথে লইয়া যাইতে চাহে। হিনদু- 
ধর্মাশ্রিত জনগণ, অতি ধীরংপ্রন্কতি ও শাস্ত-স্বভাব। অপরাপর 
ধর্মাবলম্বী সামান্য জনগণের সহিত সাধারণ হিন্দু-সমাজের তুলন! 

করিয়। দেখ, এমন নত্ভাবসম্পন্ন, সহৃদয়, শাস্তপ্রকৃতি, ধর্ে 

শরদ্ধাবান্, সঙ্গি লোকমান কুত্রাপি বিদ্বমান নাই। অধিকার 
অনুদারে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মপদ্ধতি গ্রচলিত আছে বলিয়। হিন্দুমমাজে 

এই ফল ফলিম়াছে। হিন্দু ভিন্ন কোন ধর্মে ঘমন্ত হৃদয়ের 

্রবৃত্তি-অনুারিগী পুজাপদ্ধতি প্রচলিত নাই। .অপরাপর ধর্মে 
অনন্ত জ্বানময়ের ও দর্ধশক্তিমানের মানসিক-পৃজা থাকিতে 

পারে) কিন্তু সমস্ত হয়ানুরাগ দ্বার! এরূপ বিস্তু হতাবে মর্বনুন্দরের 

প্রতিমা-পৃজা কোন ধর্মে নাই। যে সাকারপৃজ! লইয়। হিন্দুধর্ম, 

সর্বাঙ্গ-সম্পন্ন হুইয়াছে, তাহা অন্ত ধর্মের সম্পূর্ণতা সাধন করে 

নাই। যে সাকার-পুঞ্জা, সমস্ত হৃদয়ের উৎমর্গ-ব্যাপার--ষে 

হদয়োতসর্গ-ব্যাপার, বাহৃ-বিকাশ না পাইলে সন্তষ্ট হয় না, যাহ! 

সমস্ত জগৎ উৎসর্গ করিয়া যেন তৃপ্ত নহে,-যেন আরও কিছু 

গাইলে দেবচরণে সমর্পণ করিত--যে হৃদয়-ব্যাপার যেন কি 

করিবে, কি দিবে খুঁজিয়া পায় না--যাহ। সহম্-রূপ বাহ-বিকাঁশ 

প্রাপ্ত হই়াও মন্ধষ্ট নহে, যেন আরও কত কি করিতে আকাজ্া 
করে, কিন্তু দে আকাজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারে না--হ্বদয়ের সেই 

সহন্র-রূপ বাহ-বিকাশ-সম্থলিত পৃজা-পদ্ধতি, হিন্দু ব্যতীত অন্ত 

ধর্ষের ব্রিসীমায়ও যায় না। লোর্কে জ্ঞানে আৰষ্ট হয় বটে, শক্তিকে 
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আশ্রধ্য হইয়া অবলোকন করে বটে, কিন্তু হুন্দরকে দেখিয়া 

মুগ্ধ হইয়! পড়ে। হিন্দু মোহিত হইয়। স্ুন্দরকে দেখিয়াছে। 

কিন্তু হিন্দু মোহিত হইয়া সে সর্বন্বন্দরকে পুজ! করিয়! কান্ত 

হয় নাই। সেই মোহে অন্ত জ্ঞানবান্কে সুন্দর করিয়! দেখি- 

য়াছে, এবং সর্বশক্তিমান্কেও স্থন্দর করিয় দেখিয়াছে। দেখিয়া 

আবার সমস্ত হদয়ের সহিত সেই জ্ঞান এবং শক্তিরই পৃ! 

করিয়াছে। হিন্দু শৈব, মৌর, শাক্ত, গাণপত্য এবং বৈষ্ণব । কিন্তু 

কি শাক্ত, কি শৈব, কি বৈষ্ণব-_সকলেরই পূজা হৃদয়ের পূজা । 

যে হৃদয়ে বৈষ্ণব, শ্তামন্থন্দরের পুজা করে, সেই হৃদয়ে শৈব, 

দেবদেব মহাদেব মহেশ্বরের পূজা করে এবং সেই হ্ৃদয়েই শান্ত, 
আগ্মাশক্তি ভগবতীর পূজা করে। হিন্দু কবি হইয়া কাব্যরসে 
দেবপুজ] নিষিক্ত করে। হিন্দুর পূজা কবির পৃজা_ঘে পুজা, 

ভক্তি মহাঁকাব্যের বিরাট বিকাশ-_তাহা। জ্ঞানের নীরস ব্যাপার 

নহে। যে মানপিক সাকার ঈশ্বরোপাঁসন! শুদ্ধ উচ্চাধিকারী 

হিন্দুজ্ঞানিগণের জন্য ব্যবস্থিত-_যাহা হৃদয়বান্ সামান্য জনগণ 

গ্রহণ করিতে অসমর্থ, অপরাপর ধর্মে শুদ্ধ সেই মানসিক উপাঁসন! 

নির্দিষ্ট হইয়াছে। তাহাতে কি জনসমাজের সাধারণ অগণ্য 
লোকের তৃপ্তিসাধন হয়? সেইরূপ নীরস জ্ঞান মূলক ধর্ম বৌদ্ধ- 
ধর্দ। তাহাতে জ্ঞান মাছে, ধ্যান আছে, কিন্ত হ্বদয়ার্ঘকারী 

রমসংযুক্ত পুজাপদ্ধতি নাই। ইসলাম-ধর্দ্দম ততোধিক নীরস। 

ইউরোপীয় থুষ্ট-সমাজের ধর্ম আরও নীরন। তাহ! শুদ্ধ যাজক 

ও পাদরীগণের সাধ্য হইয়াছে। সাধারণ জনমমাজের অধি' 

কাংশষ্ট ধর্ম হইতে অনেক দূরে গড়িয়া আছে। তাহারা এক 
নির্দিষ্ট দিনে দেশীয় রীতানুসারে চর্টে গিয়া কতকগুলি জান- 
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গর্ড নীরন ও শুক কথা শুনিয়া, কতকগুলি অত্যাম-আচ- 

রিত অনুষ্ঠান, ও গুফবাক্য উচ্চারণ করিয়া! ধর্দপালন করিয়া 

আইসে--ধর্মের দায় হইতে মুক্ত হয়। সে ধর্মব্যাপার সমস্ত 

অত্যন্তব্যাপার । পাদরীর জ্ঞানগর্ভ কথ! নকল অনেকের হীদয়ে 

পৌছে না, অনেকের অত্যন্ত অনুষ্ঠান ওবাক্যাদি হৃদয় হইতে 

সমুখিত হয় না। আবার বাহার! বাইবেল-নিবদ্ধ জ্ঞানেরও 
উচ্চে উঠিয়াছেন, খষ্টমাজে মেই জ্ঞানিগণ কি করেন? 
তাহারা হয় ত চর্চের ত্রিসীমায়ও যান না। কারণ, পাদরী- 
গণের নিকৃষ্ট জ্ঞানমূলক কথায় ও উপাসনাপদ্ধতিতে তাহার! 

যোগ দিতে পারেন ন1। তাহারা দেখেন, বাইকেল ন] হক্স- 

জ্ঞান-সম্মত, না কাব্যরসাশ্রিত। উচ্চ জ্ঞানিগণের তীক্ষবুদ্ধি 

তাহাতে শত ছিদ্র দেখিতে পায়। যে খুষ্টায় জ্ঞানিগণ বাইবেলের 

ঈশ্বরতত্ব মানিতে চান না, অথচ ধাহার হিন্দুধর্শের অদবৈতবাদে 
আনিয়া উপনীত হন নাই, তাহার! হৃতরাং নিরীস্বরবাদী হইয়া 

থাকেন। ধন্শে তাহাদের আস্থা নাই। এদিকে সামান্ত জনগণের 

রনাখ্রিত হৃদয় পাদরীর নীরম উপদেশ গ্রহণ করিতে চাহে না, 

সুতরাং বাইবেল, শুদ্ধ মমাজের এক সামান্ত অংশের জন্ত 

রহিয়াছে। দেই শ্রেণীস্থ জনগণের নিম্বে ও উর্ধে যে নানা শ্রেণীর 

লোক বিদ্যমান রহিয়াছে, বাইবেল তাহাদের কিছু করিতে পারে 
ন1। তাহাদের ধর্মভাঁব স্বভীবতঃ যেরপে প্রবৃদ্ধ অথবা নীচগামী 

হইতে চায়, সেইক্সপই বাড়িতে থাকে, অথবা নীচগামী হইয় 
পড়ে। সকল লোকের অধিকার-অনুমারে ধর্ধকে না গড়িলে 

জনসমাজের গতি এইরূপ হইবেই হুইবে। এজন্ত বেদ হুইতেই 

প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি এবং সকাম ৪ নিষ্কাম পথের ধর্ম-পদ্ধতি 



৩২ _. দেক-সথন্দরী। 

প্রচলিত। সেই অধিকার-ত্ত্ব হিন্দু-জনদমাজ হইতে ছাড়িয়! 

দাও, হিন্দুশান্ত্র সমুদয় অত্যন্ত দুর্বোধ হইয়া! গড়ে। আর অধি- 
কাঁর-তত্ব ধর, হিন্ুশাক্স্ের নানাবিধ মতামত অতি পরিষ্কার 

হুইয়! যায়। সমন্ত জনসমাজের উপযোগী করিয়! হিন্দুধর্মের 
সথষ্টি। হিন্দুধর্ম ভিন্ন, এ উপযোগিতা আর কোন ধর্মে নাঁই। 

এজন্য বলিয়াছি, অপরাপর ধর্ম অঙ্গহীন, কেবল হিনুধর্মই 
পূর্ণাবয়ব। 

হিন্দ্ধর্থের প্রকৃতি । 

যদি সংদারের পাপল্লোত নিবারণ করা, যদি ইন্ত্রিয় 'ও 

রিপুর সংষম কর! ধর্শের উদেশ্ঠ হয়, তবে অবশ্ঠ বলিতে হইবে, 

শুদ্ধ হিন্দুধর্মেই সে উদ্দেস্ত সুসিদ্ধ হইয্নাছে। অতীত-সাক্ষী 

ইতিহাদ ও পুরাবৃত্ইই এ কথার প্রমাণ । দৃষ্ান্ত-্বরূপ খৃষটায় 

জনস্মাজের ইতিহাস গ্রহণ কর। সে ইতিহাস তোমার সমক্ষে 

ুষ্টায় জাতিসমূহের কিন্ধপ বিবরণ দিতেছে? এ দেখ, ইউরোপীয় 
জাতিগণ লোভের ভয়ঙ্কর মৃত্তি পরিগ্রহ করিয়। পৃথিবীময় ভ্রমণ 

করিয়া বেড়াইতেছে। তরবার, কামান, বহি ও লুষ্ঠন-ব্যাপারে 

পৃথিবী ছারখার করিতে উদ্যত হইয়াছে । নিজ খৃষ্টায় জনসমাজে 
ইউরোপীয় জাতিসমূহ পরম্পর রক্তারক্তি ও লুণ্ঠন ব্যাপারে প্রবৃত্ত । 

কেহ কাহারও যিত্র নছে। এক খুষ্টায় জাতি অপর খুষ্টীয় জাতির 

গরম শক্ত । খুষ্টায় জাতিগণ পরস্পরকে দ্বণাচক্ষে দেখে। একি 

ৃষ্টায় প্রেম? ুষ্টায় ইতর জনসমাজ মধ্যে পাপশআ্রোত ছুনিবার 

বেগে প্রবাহিত হইতেছে। দেই দমাজের পাপ-পরিমাণ, হিন্দু 
জনদমাজের পাপ-পর্িষাণের মহিত তুলনাই হয় না। ইউরোপীয় 
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থুষ্টজাতির ইতিহাঁদ পড়িবার যো নাই। তাহার প্রতিপত্র 

রক্তরাগে কলঙ্কিত। পড়িতে শরীর লোমাঞ্চিত হয়। ইউরোপীয় 

ধর্দেতিহান আরও ভয়ঙ্কর । প্রাচীন ক্যাথলিক-ধর্ম্ের ইতিহাঁম 

ঘোর পাপাঁচার ও নির্দায় অনুষ্ঠানে পরিপূর্ণ। হত্যাকাণ্ড তাহাকে 

রুধিরাক্ত করিয় রাখিয়াছে। ক্যাথলিক্ ও প্রটেষ্ট্যাপ্ট, সম্প্রদায়ের 

বিগ্রহ-ব্যাপার আরও ভয়ঙ্কর । সে কি ধর্শের ইতিহাস? মহা- 

ভারত! থুষ্ট যদি আজি জীবিত্ত হন, তিনি ইউরোপ-প্রচলিত 

ধর্মের ইতিহাস দেখিয়! নিশ্চয় বলিবেন, আমি তো! এ ধর্মের 

কখন উপদেশ দিই নাই। পাদরীগণের উচিত, খুষ্টোক্ত প্রকৃত 

ৃষ্টধর্্ম, ইউরোপীয় জনসমাজে প্রচার করা। তীহার! আগ্রে 
শ্বদেশকে প্রকৃত পক্ষে খৃষ্টান করুন, তাঁর পর অন্ত দেশে যাই- 

বেন। যদি ফল দেখিয়! ধর্মের বিচার কর| যায়, তবে অবশ্ঠ 

বলিতে হুইবে, খুষ্টধর্ম নিশ্চয় বিফল হুইয়াছে। তাহাতে জন- 

সমাজের পাপলোত বরং বর্ধিত হইয়াঁছে। কিন্তু হিন্দুধর্মের সাঁমা- 

দিক ফলাফল দেখ? দেখিয়া! বল দেখি, কোন্ ধর্গ্রণালী শ্রেষ্ঠ? 

যদি জনসমাজের পাপশ্রোত নিবারণ করা, যদি জনসমাঁজকে 

প্রকৃত মনুষ্যত্ব আনা, যদ্দি পাশবভাঁব দমন করিয়! দেবভাবের 

হতিসাধন করা ধর্মের লক্ষ্য হয়, তবে বলিতে হইবে, হিনুধর্দে 
সে লক্ষ্য সুসম্পার্দিত হইয়াছে। যদি জনসমাজকে মনুষ্যত্ব প্রদান 

কর] ধর্শের প্রধান লক্ষণ হয়, তবে অবশ্ত বলিতে হইবে, হিন্দু- 

ধর্ম সেই লক্ষণ সম্পন্ন। আজি পর্যন্ত ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ 

ধর্মের যে সকল লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন, সে সকল লক্ষণ, 

হিন্দুধর্মের উপযুক্ত নহে। হিনুধানুদারে ধর্শের লক্ষণ রনি 
করিলে এই দীড়ায়__ 
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যাহাকে মন্ধুযাত্ব + বলে, সেই মনুষ্যত্বে সমগ্র লোকসমাঁজকে 

ভূষিত করাই ধর্মের কার্ধ্য। কঠিনকে কোমল করা, ছুরস্তকে 
শান্ত করা, অশিষ্টকে শিট করা, দুর্বৃত্বকে ন্ুণীল করা, কোপন- 

্বভাঁবকে ক্ষমাশীল করা, নির্দয়কে দয়াপূর্ণ করা, আঁর সমূদায় 

সংনারকে প্রেমে আবদ্ধ করিয়া মুক্তিপথে আনা, যদি ধর্্ের 

কার্য্য হয়, তবে নে কার্ধ্য, হিন্দুধর্ম দ্বারা এত কাল স্মসম্পন্ন 

হইয়া আদিয়াছে। এইরূপে হিন্দুধর্ম, লৌককে মোক্ষপথে আনিয়। 
থাকে । হিন্দুর মোক্ষপথ অতি স্থদীর্ঘ ও প্রশস্ত । প্রবৃত্তিপথে 

মেই মোক্ষ আরদ্ধ হইয়া ক্রমে নিবৃত্তিপথে আইসে। অজ্ঞানীর 

অন্য ভক্ষিপথ এবং জ্ঞানীর জন্ত জ্ঞানপথ। ক্রমে মানব, পাঁপ- 

পথ হইতে পুণ্যপথে আইসে। এই মোক্ষ-পথে বিভিন্ন জনগণের 

জন্য নান! উপায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে সেই উপায় 

ধরিয়। লোকে মোক্ষে উপনীত হয়। খুষ্টীয় ধর্মের মত একমাত্র 

উপায়ে হিন্দুর, মোক্ষপথ নির্দেশ করে নাই। খৃষ্টীয় ধর্মে 
একজনের পাঁপ আর একজনের ঘাড়ে দিয়া লোকে মুক্তিলাভ 

করে। খৃষ্রীয় ধর্মের মোক্ষপথ একটি গ্রাওডট্রান্মফার এপ্টি,। 
সেরূপ অলৌকিক উপায়ে হিন্দুর মুক্তিসাধন হয় না। হিন্দুর 
মুক্তি, সংযমপথে। ক্রমে সংযমী হইয়! হিন্দু, মোক্ষপথে অগ্র্র 

হন। নানাবিধ উপায়ে, যে যেমন অধিকারী, তাহার তদ্রপ 

* যাহা লোকমণ্ডলী বা সমাজের সর্ববাঙ্গ ধারণ করিয়া রহিয়।ছে 

তাহাই ধর্ম । | 

1 সাহিত্য-চিন্ায় এই মনুষ্যত্বের প্রকৃতি ও ধর্ম বিশেষরূপে গর্ধ্াালোচিত 

হুইয়াছে। 



হিন্দধর্থের প্রকৃতি। ৩৫ 

উপায়ে মোক্ষলাভ হয়। এজন্ত হিন্দুধর্মের মোক্ষপথ নানাবিধ । 

এক অধিকার-তত্ব বুঝিতে পারিলেই সেই পন্থা! সমস্ত বুঝ! 

যায়। পন্থ! বিবিধ বটে, কিন্তু যোক্ষ এক। জীবের বরন্বত্বগ্রাপ্তিই 

'মোক্ষ। নির্বাণ বল, লয় বল, দাুজ্য বল, সকলই একস্থানে 
আগগিয়া উপনীত। মোক্ষ এক বলিয়া, লক্ষ্যও এক। সংসারের 

প্রবৃত্তিপথের যে লক্ষ্য, নিবৃত্বিপথেরও সেই লক্ষা। এক লক্ষ্য ও 

মোক্ষ ধরিয়াই হিন্দুধর্ম স্থষ্ট। অধিকা র-তত্বই সেই লক্ষা অন্থুসারে 
জনসমাজকে গড়িয়া আনিতেছে। * সংসারে ভোজনে, পানে, 

বিবাহে, ক্রিয়াকলাপে, বিষয়ব্যবনায়ে, হিন্দুর কোন্ কার্যে সে 

লক্ষ্য প্রতীয়মান না হয়? আবার তত্বপথে, আরণ্যআ শ্রমে, 

সেথায়ও সেই লক্ষ্য । হিন্দুধর্ম হৃদয়ের ব্যাপার, জ্ঞানেরজ্গ্যাপার, 

শরীরের ব্যাপার। মন্তুয্যের নমস্তটাই হিন্দুধর্ম । ব্রহ্মচর্য্য, সংসার- 

আশ্রম, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস, এ সমস্ত লইয়! হিন্দুধর্ম । স্ৃতরাং 

হিন্দুকে সুগঠিত করিয়। ধর্ম মোক্ষপথে লইয়া যায়। সংসারের 

প্রবৃত্তিপথ এরূপে সজ্জিত যে, সে মংদারের হৃদয়ের ভাবে, 

সামাজিক ব্যবস্থায় ও প্রেম প্রভাবে তোমাকে নিশ্চয় নীয়মান 
ও সুগঠিত হইতে হইবে । সংসারের অলক্ষিত প্রভাবে তোমাকে 

. ০ পাপী পিস পপ পিপল িপিসটীপাপপপসপপ পা পাপপশাপা পাপেট 

* শ্রুতি ৰলিয়।ছেন, ব্রত বা কর্ম করিতে করিতে দীক্ষা-_যোগ্যতা 

হয়, দীক্ষ! বা যোগ্যতা হইলে দৃক্ষিণা__কৃতকর্মের ফললাভ হয়, কৃতকর্মের 

ফল প্রাপ্তি হইলে, শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস জন্মিয়া থাকে এবং শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস 

জগ্ম।ইলে, সত, জ্ঞান এবং অনন্ত স্বরূগ ব্রদ্মকে লাভ করা যায়। 

“আর্যাশান্্-প্রদীপ”হইতে উদ্ধূত।-_ শুক্লযযুর্ধেদ সংহিতা--১৯। ওদ্নেখ। 

পূর্বেই উক্ত হইয়াছে, বর্দ ও ব্রহ্মবিদ্য| মোক্ষেতর ফলার্থ। বিদ্যা; 

এই বিদ্য। হইতে ভ্রুমে মুকিফলার্ঘ। বিদ্যায় উঠিতে হয়। 
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কার্ধ্য করিয়া যাইতে হইবে। হিন্দুমংসাঁর এইরূপে সজ্জিত আছে। 

হিনু'জনসমাজকে নিয়মিত করা প্রবৃত্তিমার্গের মহা উদোস্ত | 
সংসার-আশ্রমে হিন্দুর জননমাজে সে উদ্দেশ্ত অতি প্রকৃষ্টরূপে 

স্ুদিদ্ধ হইয়! থাকে । আজি শত'দহত বৎসরের হিন্দুজাতির 

ইতিহাস এ কথা প্রতিপন্ন করিতেছে সেই সংসারাশ্রমন্থ হিন্দু 
জনমমাজকে গড়িয়! আনিবার জন্ত হিন্দুশাস্ত্রের সগুণ বিদ্যার 

বিস্তারিত স্থ্টি। জনসম'জকে সৎপথে রক্ষা করিবার জন্য, সংসা- 

রকে ধারণ করিবার জন্যই ধর্ঘম। সেই ধর্মের সৃত্র ধরিয়া হিন্নু 
খধি দণ্ডণ উপাদনা-পদ্ধতির এত গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। 

হিনুশান্ত্রে নিগুগবাদের শান্ত্রাদি তত বিস্তৃত নহে। যেহেতু 

নিগুণবাঙ্গী আপনার পথ আপনি বুঝিয়া লইতে পারেন। কিন্তু 

যেখানে জননাধারণের মূর্খতাই প্রবল, সবাই মায়া-মোহে অন্ব, 
দেখানে সেই ঘূর্ঘ জনগণকে নিয়মিত করাই প্রধান কার্ধ্য। 
তজ্জন্থই স্থৃতি ও পুরাণাদির বিশাল স্থটি। সেই পুরাণ-ন্থির 

মোহে যেন জনগণ অন্ধ হইয়া কার্য করিতে পারে, এরূপ করিয়! 

দেশান্ত্ররচিত হইয়াছে। সে অভিপ্রায় বিলক্ষণ স্ৃসিদ্ধ হইয়াছে। 

হিন্দুসমাজ, পুরাণের মোহ-নিগড়ে আবদ্ধ। জননমাজ, প্রবৃত্তি- 

পথে সংসার আ্োতে ধর্্মানন্দে ভাপিয়া যাইতেছে । 

পুরাণ-তত্ব। 

এই পুরাণ সমস্ত, হিন্দুধর্্রশান্ত্রের অতুল সম্পন্তি। আর কোন 

ধর্মে এরূপ সাহিত্য রচিত হুয় নাই। ভারতীয় দৃষটাস্তে গ্রাচীন 

একেডিম্া, এসেরিয়া, মিসর শ্রীশ প্রভৃতি দেশে যে পৌরাণিক 

নাহিত্য প্রচারিত ছিল, তাহার লোপ হইয়াছে। এক এক খানি 



হিন্দুধর্দের প্রকৃতি । ৩৭ 

পুরাণ) এক একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। ধে'কাবোর শীর্ষস্থানে 

রামায়ণ ও মহাভারত। ঘটনা-কল্পনার প্রাচুর্য, দেবমূর্ঠিকল্পনার 
অন্ত কবিত্ব-বিকাঁশে এবং ভক্তিরদের তরঙ্গে সমস্ত পুরাণই 
আগ্লূত। কল্পনার সমৃদ্ধ সষিগ্রতাবে, কবিত্বের সৌন্দর্য্য এবং 
ভক্তির মহিমায় অমানুষী বর্ণনা! কোথায় যে ডুবিয়! যায়, তাহার 
ঠিক থাকে না। এক এক পুরাণ পড়িলে, মন ভক্তিরসে পরি“ 
পূর্ণ হয়; তাহার কল্পনারাজ্য, মানসপটে অঙ্কিত হইয়া যায়।. 
তাহার চিত্র সকল, হৃদয়ে সজীবতা লাভ করিয়া সশরীরে বিচ- 

রণ করিতে থাকে । কল্পনায় আমরা তাহাদিগকে যেন সত্য 

জীবিত চরিত্র-রূপে দেখিতে গাই। সেই চরিত্রাশ্রিত রসপ্রাচুর্য্যে: 
হৃদয় আর্্ হয়। চিত্ত, দেবপুজার জন্য উদুখ হয়। হয, কাবা 

গড়িয়াছে; কাব্য আবার হৃদয়কে গড়িয়া আনে। মন মুগ্ধ 

হইয়া পড়ে। প্রশংসা করিব-__পুরাণের কল্পনা-স্থষ্টিকে, না” 

তাহার রসপ্রভাবকে ? ধষিগণের পৌরাণিক সৃষ্টি ও কবিত্ব, 
এতই সুন্দর ও মনোহর! জগতে এরূপ কাব্যাথলি অতুলনীযব। 
খধিগণ, সেই পুরাণের সৃষ্টি করিয়া হিন্দুমমাঁজকে এক অতুল 
ভক্তিরমে পরিপূর্ণ করিয়া রাখিয়াছেন। সগুণ ঈশ্বরের শব্ধ 
ও বিভূতি সকল, মৃত্তিমান্ করিয়! দেখাইয়াছেন। মানসিক- 

দেবভাব, সশরীরে আমাদের সম্মুথে অবস্থান করিতেছে । নিরা- 

কার ঈশ্বর, ভক্তের মানসে যে সমস্ত শক্তিরূপে বর্তমান, মেই. 

শক্তি-সমূহ, বাহাবয়বে হৃদয়ের অর্চনার সামগ্রী হইয়াছে। তিনি, 

ক্স ভাবে হয়েই বিরাজ করুন, ব| সেই ভাব বাহ্াবয়বেই- 
গ্রকটিত হউক, সে একই কথা--তাহাতে কিছুই আদিয়া যায় 

ন|। সামগ্রী বাঃ, তাই আছে। ঈশ্বর যাহা, তাহা হদয়েই অনস্ত- 
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ক্বপে বিরাজ করিতেছেন। সেই হৃদয়ের প্রতিবিশ্ব-রূপই প্রতিম]। 

আন্তরিক পুজার গ্রতিবিষ্ব-পুজাই গ্রতিমা-পৃজ|। 

প্রতিমীপ্রতিষ্ঠা ও পুজার সামাজিক ফল। 

ব্যাস, * পুরাণের হ্যষটিতে হিন্দু-সমাজে গ্রতিমা-পুজার সম্যক্- 
রূপে প্রতিষ্ঠা করিয়! হিন্দুধর্্মকে জনসমাঁজের হুদয়ধামে দৃঢ়- 

প্রোথিত করিয়া গিয়াছেন। বৈদিক, ওপনিষদিক ও দীর্শনিক 
জান, কবিত্বে কুহ্থমিত হুইয় সামান্ত জনগণের চিত্তরঞ্জন 
করিয়াছে। পুজাদি, উৎনব-ব্যাপার হুইয়া পড়িয়াছে। পূজার 

সময় জনসমাজ, উল্লাসে পরিপূর্ণ হইয়া উৎসবে মত্ত হইয়| পড়ে। 

তত আনন্দ হৃদয়ে বুঝি আর ধরে না! লোকের এই ভাব, 

গ্রতিমাপুজা্স বাহির হইয়াছে। এই সর্বমাধারণের তক্তিমূলীয় 

উৎসব-ব্যাপার, হিন্দুজনদমাঁজ পরিত্যাগ করিতে পারে কি? 

এ তো শু মানন-ব্যাপার নহে; এ হ্বদয়ের তরঙ্গোচ্ছান-- 

ব্যাসের কবিতবময় উগ্ভান--ভক্তির কুন্তুমিত কাননে হচ্ত্তিরূপা 
কামিনীগণের ভগবৎবিলাম ও বিহা'র--গোঁপকন্তাগণের কৃষ্ণলীল! 
_হৃদয়-ভাবে সমস্ত জনদমাজকে পূর্ণ কর1। পৌরাণিক অনংখ্য 

দেবদেবীর মূর্তিতে জনগণের হৃদয়, অসংখ্য শোতে বিলারিত হয়। 
শুদ্ধ মন্ত্রে হিন্দু, পৃজ1 করিয়! সন্ষ্ট নহেন। সেই মন্ত্রকে তিনি 

অবয়বী করিয়া মুক্তিমান্ করেন। মন্্্রন্ম বাহ্রূপে দেদীপ্যমান 
হন। তাহাকে মৃত্তিমান্ করেন কি জন্ত ? ষোড়শোপচারে পুজা 

করিবার জন্ত। শুদ্ধ ভক্তি করিয়া হিন্দু তুষ্ট নহেন--গ্রীতি, 

* এই সমস্ত পুরাণ এক ব্যাসণিখিত, কি নানা খবি-রচিত ব্যাসনিবন্ধ 

ৰা, তাহাতে কিছু আসিয়। যায় ন!। 
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বাত, স্নেহ প্রভৃতি যত প্রকার কোমল ভাব, হৃদয়ে বর্তমান 
আছে, হদয়ের সেই সমস্ত কোমল ভাবে দেবতাকে কুন্ুম- 

মালায় শোভিত ও তাহার গাদপন্সে প্র্ষ,টিত কমলদল অর্পণ 

করিয় হিন্দু, পৃজ1| করিতে চাহেন। মানবের এই নর্ব্যাণী 
হৃদয়ের গ্রসারণ বুঝিয়া৷ আধ্যধর্ণে দেবদেবী ও প্রতিমার পৃজ! 
প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে। এরূপ ন1 করিলে সে সর্বব্যাপী, বিশাল 

হৃদয় সন্তৃপ্ত হইত না। ধর্ম সাধারণ জনগণকে স্বর্গের রপাস্বা- 
দনে সন্তোগী করিয়াছে। অজ্ঞানীর কুটারে বা ীশ্ব্ধ্যালয়ে পার- 

মাধিক মহারত্ব বিতরণ করিয়াছে । ব্যান নিজে ত্রহ্গজ্ঞানে যে 

আনন্দে উন্মত্ত, মেই আতন্দের কিয়ৎপরিমাণ মকলকে দিতে 

ব্যস্ত হইয়াছিলেন। তাহার কল্পনার ও কাব্যস্থষ্টি-শক্তির অভাব 

ছিল না। তাই সমদর্শী ব্যাসদেব, আবর্ধ্যসমাজকে চিরদিনের 
জন্য এক অপূর্ব আনন্দে ও পারমাথিক উৎসবে পরিপূর্ণ করিয়া 
দিয়! গিয়াছেন। 

প্রতিমা-পূজা আছে বলিয়া, হিন্দুদের দেবভক্তি এত গ্রবল!। 

মামান্ জনগণের দেবতক্তির এই জন্ত এত উন্মেষ হইয়াছে। 

অতি শৈশবাবস্থা হইতে হিন্দুর! দেবদেবীর প্রতি ভক্তি করিতে 

শেখে। পূজার আননে বালকবাণিকারাও মাতিয় যায়; প্রতি- 

মার সম্মুখে ঘোড়-হস্তে প্রণিপাত করে; দেবতা দেখিলেই 

প্রণাম করে। সেই ভক্তি ক্রমশঃ বয়োবৃদ্ধি-সহকারে শ্কুরিত 

হইতে থাঁকে। জ্্রীলোক ও মূর্থজনের ভক্তি, শিশুদিগের ভক্তির 
মত ক্রমশঃ ক্র্তিগাত করে। ব্্ষচ্ধ্যধারিণী আধ্য্যবিধবাগণ, দেব- 

পৃজ্জ| ও দেধারাধন| লইয়াই কালাতিগাত করিয়। থাকেন। 
তাহাই তাহাদের জীবনের কার্ধয ও মহাব্রত। সাক্ষাৎ দেবতা না 
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দেখিলে সামান্ত জনগণের দেবতক্কির বিকাঁশ, হিলের মত 

সম্ভবে না। হিন্দুদের দেবদেবী যে স্থানে গ্রতিটিত, সে স্থানের 

মাহাত্য অধিক। অধিক কি জন্য? দেবাধিষ্ঠানের জন্ত। দেবাধি- 

ষটানের জন্ত তাহ! তীর্ঘস্থান। লোকে কত ভক্তিসহকারে, কত 

ক্লেশ সহ্ করিয়া এক এক তীর্ঘস্থানে আসিয়া! দেবদর্শন করে| 

ভক্তির টানে সবই সহ হয়। দেবতার প্রতিমাংগ্রতিষ্ঠা না 

থাকিলে, কি এত দূর ভক্তির টান হয়? স্ত্রীলোকের এ টান 

দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। কোলের শিশুসন্তান ফেলিয়াও 

কুলবধূগণ তীর্ঘধামে ছুটিতেছেন। তীর্থদর্শন আর্্যকুলবিধবাঁগণের 

একটি প্রধান কার্ধ্য। নারীগণ, পথের অসহ ক্লেশ অনায়াসে 

বহন করেন) দেবদর্শনে পরমপুলকে পূর্ণ হন। এ আনন্দ বুরি 

'আর কিছুতে হয় না। আর্ধ্যদমাজ, এই ধর্মামোদে ও নি 
পরিপূর্ণ রহিয়াছে। | 

হিনুর গ্রতিমা যেখানে প্রতিষ্ঠিত, হিন্দু সেই মনির -নমক্ষে 

আদিলেই একবার ভক্তিনহকারে ব্রন্ধাগুপতি ব1 ষ্ি-স্থিতি- 

. খ্রলয়কারিণী গ্রতুলকর্রীকে স্মরণ করেন ম্মরণ করিয়া করপুটে 

প্রণাম করেন। দৈবান্ুরাগী সকাম ভক্ত, নিজ ইষ্ট-সাধনার্থ দেব- 

কুগ। গ্রার্থন! করেন। নিফাম তত্ত, কুন্তীদেবী বা প্রহনাদের মত 

'কেবল ভক্তিই প্রার্থনা করেন। এ সুবিধা! মুসলমানের মসিদে 

ও ধুষ্টানের চর্চে নাই। মুদলমান, মসিদ পার হইয়া যাইতেছে, 

কেহ এক বার গড়ায়! পরমেশ্বরকে ন্মরণ করে না। কত 
খৃষ্টান চর্চ অতিক্রম করিয়। যাইতেছে, কেহ চর্টের সম্মুখে 
একবারও ঈশ্বরকে শ্মরণ করিবার জন্ত ক্ষণিক স্থির হয় না। 
কিন্তু হিনুর অমনই দেবমন্দির পার হুইবার যো নাই। ঢ 
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স্থানে যত বার দেবমন্দিরে বিগ্রহকে দেখিবে, হিন্দু তত বার 
নতশির হইয়া ঈশ্ববকে ম্মরণ করিবে। যে না করে, সে হিন্দু 
নছে। হিন্দু দেই বিগ্রহকে প্রণাম করে না? সেই মুত্তি, যে 
নিরাকার সর্বব্যাপ্ত পরমেশ্বরের নিদর্শন, সেই পরমেশ্বরকে এক- 
বাঁর ভক্তিপূর্বক মনের উৎসাহে ও আনন্দে ডাকিয়া লয়। 
সষ্টিস্থিতি-প্রলয়কারিণী পরমেশ্বরী ত্রন্মময়ী ভগবতী বা দেবদেব 
মহেশ্বর বলিয়া সম্বোধন করেন। তখন তাহার মনে সে বিগ্রহ" 

মৃত্তি কোথায়? মেই বিগ্রহমূত্তি তাহার নিকট নিদর্শনমাত্র। 
বৈষ্ব, কৃষ্ণমূর্তি দেখিয়া অনস্তদেব নারায়ণকে ম্মরণ করেন। 
এ কি প্রতিমা-পূজ।? ন! অনন্তদ্েবের উপাসনা । প্রতিমা 

দেখিলে হিন্দুর মনে কি ভাবের আবির্ভাব হয়? সেই ভাবে 

হিন্দু একবার ব্রহ্মাওপতিকে ডাকিয়! তৃপ্তিলাভ করেন। হিন্দুর 

মনে যে ভাবের আবির্ভাব হয়, তাহা কি পৌন্তলিকতা? হিন্দুর 
মনে মৃত্তিপূজা কৈ? সেই মৃত্তি বাহার নিদর্শন, হিন্দুর মনে 
তিনিই সর্বক্ষণ বিরাজ করিতেছেন। প্রতিম! তাহাকেই ্মরণ 
করাইয়। দেয়। তজ্জবন্ত হিন্দুর মনে সততই অনস্তদেক বিদ্যমান 

রহিয়াছেন। 

এক্ষণে বোধ হয়, বিলক্ষণ প্রতিপন্ন হইতেছে, আর্য দিগের 
গ্রতিমা-পূজার অনুষ্ঠান, শুধু আন্তরিক পুজা নহে; উহাতে 

সামার্দিক পুজাও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নিরাকারের আত্তরিক 

ঘুক্ম সাকার পৃজ1 যাহা, তাহার সহিত বাহ গ্রতিমাপূজার 

গ্রভেদ কিছুই নাই বলিলে হয়। যেহেতু, ঈশ্বর অস্তরেই থাকুন, 
ব তক্তের সমক্ষে নিদরশীনুযায়ী বাহ্বাবয়বেই গ্রকটিত হউন, 

ভাহাতে কিছু আনিকা যায় না। যে ঈশ্বরকে ভজ, হৃদয়ে পু 
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করেন, বাহিরে প্রতিমার নিদর্শনেও সেই ঈশ্বরকে পৃজ! করেন। 
অন্তরে নিরাকার হুক্্ম শক্তিরূপিণী, বাহিরে স্ুল নাকার-শ্তি- 

রূপিণী। ঈশ্বরে অনুরাগ স্থাপন এবং চিত্তের একাগ্রতা সাধন 
করিবার জন্ত এই স্থল ও হুক্স সাকার উপাসনার স্ৃষ্টি। স্থুলে 
বত শীত্্র একাগ্রতা জন্মে, সক্ম্নে তত শীঘ্ব নহে। তাই, সাকার 

ঈশ্বরোপামনা যোগের এক অঙ্গ মাত্র। তাহ নিরাকার 

বক্ষ পাঁরনায় যাইবার ঞৰ গন্থা। 

নিষ্ষাম উপাদক, যেমন সমস্ত কর্শই ঈশ্বরে সমর্পণ করিয়। 

থাকেন, ঈশ্বর-গ্রাণগত-নকাম উপানকও, তেমনই সমস্ত কার্যেই 

ঈশ্বরে নির্ভর করিয়! থাকেন। দৈববলে তাহার ঘোর বিশ্বাদ। 
মকাম উপাদক, দৈববল ভিন্ন কার্যযপিদ্ধির কোন উপায় নাই 

বলিয়া], সেই বলের জন্য একান্ত ভক্তি-নহকারে প্রার্থনা করেন। 

গ্রাটীনকাঁলে এই জঙ্ত নান! যাগযজ্ঞের অনুষ্ঠান ছিল । পুজি 

ধাগ আর কিছুই নহে,_-যে পুত্র বিন! ধর্মকর্ম হয় না, সেই 

ধর্মকর্মের নিদানস্বরূপ সন্তান-কামনায় ষজ্ঞ গৃহীত হইত। 

গৃহীত হইত কখন? যখন সমস্ত পুরুষকার বিফল হইয়াছে। 

পুরুষকার বিফল বলিয়! দৈববলের প্রার্থনা। ঈশ্বরেরই কার্যের 
জন্য দৈববলের প্রার্থনা । ঈশ্বরগ্রাণগত হিন্দুর যাগবজ্ঞাদি সকাম 

হুইয়াও নিফামোমুখ বলিতে হইবে। হিন্দুউগামক, দেবপুজা 
গুধু অন্তরে করেন না, বাহ্ অনুষ্ঠান দ্বারাও তাহা সম্পন্ন করেন। 

বাহানুষ্ঠান দ্বারা সম্পন্ন করাতে পুজা সামাজিক ব্যাপার হইয়া! 

ঈাড়াইগ়াছে। যে স্থলে সমুদায়ই বাহ্ানুষ্ঠান ও সাত্বিক ক্রিয়া- 

কগাপ, সে স্থলে কি ঈশ্বর শৃন্তময় থাকিবেন? ঈশ্বর তো! 

অন্তরেই সমস্ত শক্তির কর্তৃত্বরূপে বিরাজিত। সেই কর্তৃত্বরূপেই 
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তাহার মহিমার বিরাট বিকাশ। তাই হিন্দু তীহাকে সর্ব 
ব্যাপারের মূল-কর্তৃত্বশক্কিরূপে মৃত্তিমান্ করিয়া সমুদায় বাহ 
গনুষ্ঠানের মধ্যে, সমুদায় ভক্কিময় শোভাসম্পন্ন আয়োজন ও 

উপহারের মধ্যে স্থাপিত করেন। স্থাপিত করিয়! সমস্ত ভক্তির 

অনুষ্ঠান তাহাতে সমর্পন করেন। এতদপেক্ষা। তক্তির বিরাট 

বিকাশ আরকি আছে? হদয়োত্সর্গের এই বাহা অবয়ব | হিন্দু 

যাহা দেবতাকে উৎসর্গ করেন, তাহা আর গ্রহণ করেন ন1-- 

তাহা সম্পূর্ণ দেবভোগ্য। হিন্দুর দ্েবোৎসর্গে এই আত্মত্যাগের 

শিক্ষা । এই আত্মত্যাগ সকামকে ক্রমে নিষ্ষামে লইয়া যায়। 

আবার বলি, সাকার ঈশ্বরোপাননা যোগের এক অঙ্গ মাত্র। 

এই জন্ত পুজার সামাজিক ফল, গ্রতৃত হইয়াছে। হিন্দুসমাজ, 
এই পুজায় মত্ত হইয়াছে। যে ব্যক্তির পুজা, শুধু সেই যে ভক্তি- 

পূর্ণ এমত নহে; তত্সংস্থষ্ট সমস্ত লোকই ভক্তিরনার্্,_পরিবার- 

মণ্ডলী পুজায় মত্ত। শুধু পরিবাঁরমগ্ডলী নহে; যে জনপদে, ষে 

গ্রামে পৃজা, মেই গ্রাম শুদ্ধ মবাই পুজায় আকৃষ্ট ও ভক্তিতে 
উল্লধিত। যত দিন পুজা] থাকিবে, তত দিন তাহাদের 

আমোদ-গ্রমোদ ও বিলান, সেই পৃনা লইয়া | এরূপ সাত্বিক 

অনুষ্ঠান ও সামাজিক ব্যাপার কি সামান্ ব্যাপার? এ ব্যাপার 

যে সমগ্র সমাজকে ভক্কির টানে আকর্ষণ করে। এই দেঁব- 

পুজ! ও বারব্রতে হিন্দুনারী একাত্তমনে কেমন ব্যতিবান্ত, তাহাও 

প্রদর্শিত হইয়াছে। 

এই দেবপুক্জ! ও প্রতিমা-গ্রতিষ্ঠা আছে বলিয়া হিন্দুর 
দেবমন্দির ও তীর্ঘস্থান সকল কেমন সামাজিক সান্বিক ভাবের 
উদ্বোধন করিয়া থাকে, তাহাও প্রদর্শিত স্টয়াচে। স্ততবাং 



৪৪ দেব-স্থন্দরী। 

হিন্দুর প্রতিমা-পৃজার ফল, শুদ্ধ ব্যক্তিগত নছে। তাহ! সর্ঝা- 

সমানে গুভগ্রদ হইয়! থাকে। প্রতিষ্টিত-দেবমনির-সমস্ত সর্ব- 

সমাজকে চিরদিন ভক্তি-পথে আনিতেছে। জনসমাজের মধ্যে 

ধাহাদের ভক্কিভাব শ্বভাবতঃই প্রবলা, তাহারা সেই ভক্তির 

অনুবর্তন করিয়া ক্রমে মুক্তিপথের পথিক হইতে থাকে । সমাজের 

ঘথায় তথায় দেবতা প্রতিষ্ঠিত থাকাতে লোকের মনে সর্বদা 

দেবভয় জাগরূক থাকে, এবং তজ্জন্ত পাপপথ হইতে লোকে 
বিরত হইয়া থাকে। পাঁপের শাসন ও ভক্তির উদ্রেকের 

জন্ত হিন্দুর ধর্দশিক্ষা। ও ধর্ম্ভক্তির উদ্রেক, শুধু যে গৃহে 

হয়, শুধু যে পরিবারমণ্ডলে হয়, এমত নহে) সামাজিক 

প্রতিমা-পৃজানুষ্ঠানেও দেই শিক্ষা ও তক্তির উন্নতিসাধন হয়। 

হিন্দু-সমাজজ সপ্ত শত বৎসর ধরিয়। যাবনিক শাসনে রহিয়াছে ;. 

ধাবনিক ও য়েচ্ছশিক্ষার এবং সংস্কারের অধীন হইয়াছে, তথাপি 

তাহার হিন্দুত্ব যায় নাই। সে হিন্দুত্ব কিসে রক্ষিত? ইংরাজী- 

শিক্ষিত হিন্দুরা আদি কোন্ শক্তি-গ্রভাবে হিন্দু? এই পারি- 

বারিক ওগামাজিক প্রতিমা-পৃজার ভক্তিমূলীয় অনুষ্ঠান কি তাহার 
অন্ততর কারণ নহে? যে শক্তিগ্রভাবে আমর! চিরকাল রক্ষিত 

হইয়াছি, আছিও সেই সামা্িক ও পারিবারিক সাত্বিক অনুষ্ঠান 

দ্বার] আমর! নিশ্চয় হিন্দুধর্ম রক্ষিত ও অধিঠিত হইয়। আছি। 

আমাদের অণুমাত্র ধর্মশিক্ষা নাই, তথাপি এই ধর্মানুষ্ঠান সকল 

আমাদিগকে হিন্দু করিয়া রাখিয়াছে। আমর! তাহারই অনুবর্তাঁ 

হইয়| ক্রমশঃ হিন্দুধর্শে অগ্রসর হই, এবং বয়োবৃদ্ধি-সহকারে 
ধর্মতত্বের পারমার্থিক রদে নিমগ্ন হই। | 

বাঙ্গানী-হিন্দুর প্রতিমা-পৃজ! কি শুদ্ধ ভক্তির বিকাশ? শুধু 



প্রতিমীপ্রতিষ্ঠী ও পুজীর দামাজিক ফল। ৪৫ 

ভক্তিতে মানব, দেবোপম হয় না। হিন্দুর দেবতা প্রেমময়, 
হিন্গুর দেবত! দয়াময়। স্থৃঙ্টি লীলাময় প্রেম-ব্যাপার; স্থিতি 

গালনময় রক্ষাকার্ধ্য; লয় শিবময় মঙ্গলের ভন্। ত্রন্ধা, বিধুঃ, 
মহেশ্বর একত্র জগতে বিদ্যমান বলিয়া এই মংসার-জোত 
চলিতেছে। পুরুষ-গ্রকৃতি পরস্পর আমক্ত হইয়া সংসারে 'বিস্ত- 

মান। দেই আদক্তিই পূর্ণ প্রেম, তাহাই শিবময়ী প্রক্কৃতি-শক্তি। 

দেই শিবমযী প্রক্কৃতি মহামায়!। সেই শিবময়ী শক্তির পূজা কি 

শুদ্ধ ভকিতে সমাপ্ত হইতে পারে? হৃদয়ের সমস্ত দেবভাবের 

বিকাশ ন! করিলে, প্রেম ও দয়াময়ীর পুজা হইতে পারে ন|। 
শুদ্ধ তক্তি-পুষ্পে তীহার পৃজ! নিঃশের়িত হইতে পারে ন1। 

ভক্তির স্ফৃষ্তি যেমন আবন্তক, দয়া ও গ্রেমেরও ন্দৃত্তি তেমনই 
'আবশ্তক। এজন্য বাঙ্গালী সমুদয় হৃদয় দিয়া দেবতাকে পুজ1 

করিতে চাহেন। বাঙ্গালী প্রেমপূরিত হৃদয়ে, শক্র, মিত্র, হু, 

ভদ্র, ইতর, আত্মীয়, কুটুম্ব, গ্রতিবেশী গ্রামবানী মকলকে 

আহ্বান করিয়া পূজা করেন। হৃদয় বিস্তৃত করিয়া একদা 

প্রেমময়ের গুজায় প্রমন্ত হন। মকলের সঙ্গে মিলিয়া মিশিয়! 

প্রেমময়ের পূজায় মাতিয়। যান। মিলিয়া মিশিয়1 একত্র পান 

আহার করিয়া প্রেমামোদে মত্ত হন। প্রেমগ্রতিমা দর্শনের 

জন্ত পূজায় সকলকে নিমন্ত্রণ করেন। সকলকে একদা প্রেমময়ীর 
ক্রোড়ে স্থাপন, জন্য নিমগ্রণ করেন। প্রেমময় মাতৃক্রোড়ে আসি” 

বার জন্য যাহার যাহা সাধ্য, তিনি তাহা মাতাকে উপহার দেন। 

নেই উপহারে হৃদয়ের ধন, বিশ্বজননীকে অর্পণ করেন। হিন্দু 

রিক্ত হস্তে দেব দর্শন করেন ন1। দর্শন করিয়া গ্রেমম্য়ীর. উৎস 
ব্যাপারে মত্ত হইতে. যান। এ ব্যবস্থা বড় শুনার ব্যবস্থা । 



৪৬ দেব-হথন্দরী | 

বাঙ্গানীর গ্রতিমা-পুজ| সমাজের গ্রীতিস্ফৃির ব্যাগার। তাহাতে 

শত্রুমিত্র মিলিত হয়) প্রেমে বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন আগিয় 

মিলিত হয়। একত্র পান ভোজন ও আনন্-উত্মব করিয়া 

গ্রতিমা-পূজায় গ্রেম গ্রমারিত হয়। 

শুদ্ধ এই প্রেমের ব্যাপারেই পুজার নিঃশেষ নহে। যিনি 

দয়াময় দীনদয়াল, ধিনি করণাময়ী গ্রতুপকর্তরী, তাহার পুষ্জা 
কি শুদ্ধ ভক্তি ও প্রেমে সম্পন্ন হইতে পারে? সে পূজায় দয়ারও 

ুষ্তি চাই। দয়ার বিকাশে,_দয়ার উপহারে দয়াময়ীর পৃজ1। 
তাই বাঙ্গালীর পৃজা-বাড়ীতে দীন-দরিদ্রের অন্নমত্র। পূজাবাড়ীর 
চারিপার্স্থ মমন্ত গ্রামের আর্ত ও দীনহীনেরা পুঙ্জায় ঢাক- 

ঢোলের রোলে আহত হন। ঢাকঢোলের বাদ, পূজাতে সকলকে 

আহ্বানের জন্ত। পৃজ| পাঁচ জনকে লইয়া, পুজা দেই রবাহৃত 
দীন-দরিদ্র জনগণকে লইয়|। দয়াময়ী যেন দীন-দরি্রদিগকে 

দেখিয়া হাসিতে থাঁকেন। চত্তীমগ্ুপ আলো করেন। তাহার 

চারি দিকে ভক্তির উৎসর্গ ও নৈবেগ্ত। প্রেমপূজায় সমগ্র ভদ্্রাভন্্, 

শত্র, মিত্র, জনগণের সমাগম; সম্মুথে দীনদরিদ্রগণ তাহারই 

মুখপানে চাহিয়া প্রকল্প । অন্ন, পান ও দান-লাভের জন্ সবাই 

উল্লাসে উল্নমিত। কেবল তোজন, পান, দান, ধ্যান ও উৎসব। 

দীন'দরিড্রের ভোজন, পান ও দানে, বাঙ্গালীর পৃছ। সম্পন্ন হয়। 

মকলেরই পরিতৃপ্তি নহিলে, দেবপৃজ। মম্পূর্ণ নহে। সর্বজীব 
অনন্ত না হইলে, আনন্দময়ীর পৃজ| কি? ভক্তি, প্রীতি ও 

জয় এই ত্রিধারায় হদয়আোত প্রবাহিত না হইলে, দেব-সাগর 

পরিপূর্ণ হয় না। সমস্ত জগৎ ও জনদমাজের ভক্তি, গ্রেম ও 

দয়ার বিস্তার না হইলে, দেবপুষ্। সম্পন্ন হইতে পারে না। 
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বাঙ্গালীর প্রতিমা-পৃজায় এই ত্রিধার1 মিলিত হইয়া একদা 
দেবাধিঠিত স্থানকে তীর্থস্থান করিয়া দেয়। সেই তীর্থধামের 
পরিব্রময় ত্রিধারা-মিলিত আ্োতে বঙ্গসমাজ নিমগ্ন হইয়া একদা 
জীবনকে পৃত ও চরিভার্থ করে। যেখানে এই ত্রিধারা সেই- 
খানেই হিন্দুর তীর্ঘস্থান। বঙ্গদেশ, নানাবিধ দ্েবগ্রতিমার 

পৃজ[-পার্বগ-ব্রতাদিতে সর্ধদ] পরিপৃত হইয়! সুন্দর পুণ্যক্ষেত্র 

তীর্ঘধাম হইয়। রহিয়াছে । চারি দিকে গ্রক্কতি-সুন্দরীর আনন্দ, 
দেবতার আনন্দ, মানব-সমাজের আনন্দ, পশুপক্ষীর আনন্দ, 

সর্বভৃতের আনন্দ, একত্র হইয়| বঙ্গদেশকে মহ আঁনন্দধামে 
পরিণত করিয়াছে। বঙ্গদেশ কবিত্বময়,--কবির লীলাময় ক্ষেত্র। 
কবি, সেই রমণীয় দেশে কবিত্বপূর্ণ প্রতিমা-পৃজার প্রতিষ্ঠা 

করিয়া জননমাঁজের হৃদয়-কাব্যকে সহশ্রভাবে বিকপিত করিয়া- 

ছেন। অথবা কেবল বঙ্গদেশীয় কবিত্বপূর্ণ জনসমাজই প্রতিমা- 

পুজার সম্যক্ পারমার্থিক রদাস্বাদনের সস্ভোগী £হইয়াছে। ব- 
বারিগণ, কবির হৃদয়ে ধন-ধাস্থপূর্ণ স্বদেশের শ্যামল নুদৃশ্ঠ মাঝে 
পরম রমণীয় দেবমুত্তি স্থাপন করিয়! হদয়স্থ বৃন্দাবনের রাঁস- 

লীলা-গ্রতিবিদ্বিত বিমল রমণানন্দে বিভোর হয়! আছেন। 
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আগমনী । 

বেদান্তবাঁদী যথার্থই বলিয়াছেন, এ সংসার মার়াময়। মায়া 

ময় হিন্দুর সংসার ও পরিবারমণ্ডলী। যে পরিবার-পতি সংসার 

পাতিগ্াছেন, চারিদিকেই: তাহার মায়া-পিতা মাতা, ভাই, 

ভগিনী, পুত্র কলত্র,ঃসকলই মায়াময়। বৃদ্ধ পিতাকে হিন্দু চক্ষুর 

অস্তরাল করিতে পারেন না; মাতার মধুর বাক্য গুনিলে তাহার 

হৃদয় জুড়াইয়! যায়। হিন্দুর জায় তাহার প্রাণনম! প্রিয়তম] । 

সবাই তাহার হদয়-বন্ধনে গ্রথিত--পিতামাতা ভক্তি ও প্রেমে 

গ্রথিত, জায়। প্রণয়-বন্ধনে আবন্ধ!। বাহার! স্নেহনুত্রে গ্রথিত, 

সেই পুত্রগণ মায়ার পুত্বলী। হিন্দুর পুত্র ন্নেহরসে মাথা, কিন্ত 

পুত্র অপেক্ষা কন্ত। বুঝি সর্বাপেক্ষ। মায়াবিনী । পুত্র পালনীয়, 

শাসনীয়; কন্ত। পালনীয়া, শিক্ষণীয়া, উভয়ই। পুত্র অপেক্ষ! 

কন্তার হৃদয় আরও কোমল। মেই কোমল-হৃদয়ে কন্া শিশু- 

কালে জনক জননীকে একেবারে মোহিত করিয়া রাখে। কন্তার 
আচরণ, ব্যবহার তাহাদের একাস্ত মনোহরণ করে! তাহারা 

জানে, কনা ছু দিন পরে পরগৃহে যাইবে, তাই সে তত মায়া- 

বিনী হয়। 

হিন্দুর সংসার যেমন মায়াময়, তেমনি ধর্মময়। সেকালে 
আর্ধযের! গৃহী“হইতেন, কেবল ধর্শসাধনার জন্য । তাহাদের 

গৃহ অতিথির আশ্রয়, গুরুজনের সেবাস্থান, দেবতার অর্চনালয় 
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করিতেন কেবর' ধ্ীবের, পরিনতি স্লীধন করিবার নিমিত্ত। 

গৃহধামে ধর্শভাবের 'ঈম্যক্ পরিপার্ক না! হইলে সংসারী তৃতীয় 
আশ্রমে যাইবার উপযোগী হইতেন ন|। সংসারের কর্পক্ষেত্র 

স্বর্গের দ্বারশ্বরূপ ছিল। হিন্দুমতে সংসারধর্মে পরিণত না হইলে 
্ব্গধাম হইতে পরিত্রষ্ট হইতে হয়। তাই সেকালে হিন্দুর গৃহ 
দেবতার অধিষ্ঠান-ভূমি ছিল। 

গৃহী কি করিতেন? তিনি পরিবার মধ্যে মাঁয়ায় পরিবৃত 
হইয়া কি চিরকাল থাঁকিতেন? তিনি জানিতেন গৃহ্পুর তাহার 
গন্তব্য স্থলে যাইবার পথ মাত্র। তাহার যাইবার স্থান মায়াময় 
গৃহের অনেক দূরে । সেই স্থানে যাইবার জন্ত তিনি গৃঁহধামে 
প্রস্তুত হইতেন। যে মায়ায় পুত্র পরিবারগণ আবদ্ধ, সেই মায়াকে 

তিনি সংসার হইতে অপনীত করিয়! ক্রমে ক্রমে ঈশ্বরে মন 

নিয়োজিত করিতেন । নিতা দেবসেবায় ঈশ্বরাম্থরাগ ও একা- 

গ্রত। লাভ করিতেন। তিনি পিতৃতক্তিতে সর্বপালন-কর্তীকে 

সর্বোপরি পিতৃরূপে দেখিতেন। জননীর উপর বিশ্বজননীকে 

পুজা করিতেন। তদপেক্ষা আরও নিকট ভাবের অধিকারী 

হইলে, যশোঁদ] যেরূপ ব্রজছুলালকে একবারও চক্ষুহাঁর| করিতে 

পারিতেন না, তন্রপ নিকট-ভাবে ইঠ্ট্দেবকে তিনি পুক্রবৎ দেখি- 

তেন। পুত্রবাৎসল্য তখন ঈশ্বরে গিয়া স্থাপিত হইত। যে স্ষেহে 

লোকে পুজ্রকে ভালবাসে, সেই' শ্গেছে আধ্যখধি ঈশ্বরকে ভাল 
বাঁদিতেন। তাঁহার ভালবাস| তদপেক্ষাও ঘনতর হইত। যে 

বাৎসঙ্য কন্তাতে স্থাপিত, দেই বাংসল্য-রসে নিমক্ঈ হইয়! খষি 
ঈশ্বরকে আরও ঘনিষ্ট ভাবে দেধিতেন । তখন তাহার ষপোদার 
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ভাব গিষ্বা মেনকার বাৎসল্যোদয় হুইয়াছে। যে বাৎসব্যোদয়ে 
পাযাণীও গিয়া! যায়, সেই বাঁৎসল্যে খষি ইষ্টদেবকে হাদয়-পুরী 
মধ্যে স্থাপিত করিতেন। ত্ীহাকে যোড়শোঁপচারে পুজ। করিতেন, 

ক্ষীর ননী থাওয়াইতেন, আদরে হৃদয়ে বসাইতেন, এবং তাঁহাকে 

সর্বস্ব দিয়াও যেন তৃপ্ত হইতেন না1। মাতা যেমন পুত্রকেও 

লুকাইয়! কন্ার স্নেহ-পাঁশে বদ্ধ হইয়া তাহার তৃপ্তযর্থ নিজ 
গোপনীয় সমস্ত ধন বিতরণ করেন, আধ্যথধি তেমনই ভাবে 
ঈশ্বরকে হৃদয় খুলিয়া! সমস্ত তালবামা অর্গণ করিতেন। এই 
প্রগাঢ় অনুরাগ আগমনীতে প্রকটিত। 

ৰন্ার প্রতি মাতার যত দূর হৃদয়ের টান, তত দুর টানে 

পূর্বতন ঈশ্বরপরায়ণ আর্ধ্যগণ ন্ধানুরাণী ছিলেন। দাত্বিক 
বাংসল্যরসে নিমগ্ন হইয়! দেবতাকে পুক্রবৎ স্নেহ, পুজ্রবৎ কেন, 

মাত। যেমন কন্তাকে স্নেহ করেন ততই স্কেহে দেবতাকে হদয়- 

মন্দিরে অধিষ্ঠিত করিিতেন। কিন্তু শুদ্ধ এই কথ! বলিলেই 

তাহাদের সাত্বিক বাৎসল্যভাবের সম্যক্ পরিচয় হয় না। যদি 
বল, পুত্র অপেক্ষা কন্তার প্রতি মাতার অধিক টান কেন হয়? 

তাহার একটি কারণ এই, কন্ত। সর্বদা গরগৃহেই থাকেন। 
চক্ষের অন্তরালে থাকাতে কন্তার জন্ত মাতা! অধিকতর ব্যাকুল]। 

তিনি কন্তার নিমিত্ত যেন সতত অন্যমনস্ক! । তিনি কন্ঠার জন্ত 

যখন তখন ভাঁবিতেছেন। কাতরতায় তিনি মধ্যে মধ্যে কন্তাকে 

নিজ গার্ষে আনিয়! বিশেষরধথে যত্ব করেন। যাহাকে এত দিন 

ড় করিতে পারেন নাই, তাহাকে পাইয়। মনের লাথে যন্ধ 

করেন। সেই যত্বে কন্। মাত!র বিশেষ আদরিণী। কন্তারও 

হদয়-ব্যথ! উথলিয়া! উঠে। তিনি শ্বগুর-গৃহের সমস্ত দুঃখ ও 
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কষ্ট মাঁতাকে জানাঁন। ছুজনে এক সঙ্গে বসিয়া অশ্রজলে চক্ষু 

ভামাইয়! দেন। তাহাতে তাহাদের হৃদক-ব্যথ! আরও. বর্ধিত 

হয়। কন্তা, মাতার আরও নিকটবর্তিনী হন। আবার যখন 

মাতৃক্রোড় হইতে ছিন্না হইয়া! সেই কন্াঁকে শ্বগুরালয়ে লইয়া 
যাওয়া হয়, তধন মাতার সমুদয় হৃদয়"ব্যথা উথলিয়। উঠে। 

সেই হাদয়-ব্যথায় মাত! কাদেন, তাহার ক্রন্দন দেখিয়! কন্তারও 
ক্রন্দন আইসে। এইরূপে কন্াঁর প্রতি মাতাঁর টান চিরদিন 
বদ্ধিত হইতে থাকে। উমাঁর প্রতি মেনকাঁর টান তদ্রপ চির 
দিনের টান।“তাহ! চিরদিন বর্ধিত হইয়াঁছে। যাহারা একান্ত 

ঈশ্বর-পরায়ণ, তাহাদের ব্রহ্ধনিষ্ঠা তদ্রপ চিরদিন বন্ধিত! হইলে 
থাকে। একবার তাহাদ্দের হৃদয় হইতে ত্রহ্ধ অন্তহিত হইতে 
তাহারা কাতর হন। আবার ব্রহ্ষকে লাভ করিয়া দ্বিগুণতর 
বত্বে তাহাকে হদয়-কনদরে স্থাপন করেন। 

কিন্ত কন্যার প্রতি মাতার টান সর্কজলে সমান প্রকাশিত 

হয় না। কন্তার অবস্থান্নসারে তাহা গ্রকটিত হয়। কন্ঠার অবস্থা 
ভাল হইলে মাতার টান কিছু কমে না, তাহা কেবল সকল 
সময়ে বাহ কাতরতায় তত প্রকাশিত হয় না। কিন্ত যে স্থলে 

কন্ঠার অবস্থা তত সুখের নহে, সেস্থলে মাতার কাতরতা 

দেখে কে? তাহার কাতরতা| যেন দ্বিগুণ বদ্ধিত হইয়া বাঁহিরে 
দেখ! দেয়। কন্া রাজরাণী হইলে মাতার যে একেবারে কাত- 

রত নাই এমত নহে, তবে তাহার হ্বদয়-ব্যথার অনেক দুর 

শান্তি হয়। কন্যা রাঁজরাণী হইলে যে পরিমাণে সেই ব্যথার 
শাস্তি হয়, কনা ভিথারিণী হইলে তাহার ততোধিক অশান্তি 

ঘটে; কাতরতাঁর আর ইয়ত্তা থাকে না। মাতা অহরহঃ অশ্র- 
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জলে ভাঁসিতে থাঁকেন। উমার জন্য মেনক্কার কাতরত| ততদুর 
অশান্ত ছিল। সেই কাতরতাঁয় পাযাণও গলিয়া গিয়াছিল। 
গিরিরান্ধ গলিয়! গিয়। উমাকে আনিলেন। ব্রঙ্গের জন্য মানব- 

হৃদয়ের কাতরতা৷ এইরূপ হওয়া চাই। যে ঈশ্বরপরায়ণত তত 
দূর কাতর নহে, সে ঈশ্বরপরায়ণতার সম্যক্ পরিণতি হয় নাই। 
্রহ্বপরায়ণ ব্যক্তির নিকটস্থ হইলে গাষণ্ডেরও ভক্তি দঞ্চার 

হওয়! চাই। এই রাগই প্রক্কত ঈশ্বরান্গরাগ। এই রাগের ছবি 
আগমনীতে দেওয়া! আঁছে। 

দেবানুভব-স্মৃতি | 

সেই বদস্তকালে দেবপরায়ণ বঙ্গবাণী একবার ছূর্গাপূজার 

উৎসবে মাতিয়াছিলেন। মে উৎনব মনে অনেক দ্বিন জাগরিত 

ছিল। কিন্তু সে উৎসবের তরঙ্গ মনে মনে ক্রমে বিলীন হইতে 
লাঁগিল। তখন দাপ্িজ বন্দবাদীর হদয় দেববিরহে কাঁতর। 

তিনি ঈশ্বরের সমস্ত শক্তিরপ একবার প্রত্যক্ষ গ্রতীয়মান করিয়া- 
ছিলেন। তাহার অস্তরে যে ভগবৎ শক্তি জাজল্যমান, তাহা ভগ- 

বতীতে আঁকিয়াছিলেন; ঈশ্বরতক্তের অন্তরে যে দেবৈশ্্য 
জাজল্যমান, তাহ! লক্ষমীতে দিয়াছিলেন; ভক্তের ষে উজ্জল দিব্য- 

জ্ঞান ও পবিত্রতা, তাহা দরশ্বতীতে গ্রতিফলিত করিয়াছিলেন; 
ত্-হবদয়ের যে আদম্য বীরত্ব, যে বীরত্বে সমস্ত পাঁপাসক্িরূপ 

গাঁপান্থুর বিজিত হয়, যে সংঘমবীরত্বে রিপুকুল বশীভূত হয়, 

ভক্ত হৃদয়ের দেই বীরত্ব”যাহা ভগবত শক্তিরই অঙ্গ,--তাহ! 
কাঙিকেয়-মৃদ্তিতে মুর্তিমান দেখিয়াছিলেন; আর ততদুর বীরত্ব 

নহিলে কি যোগমিদ্ধি লাভ হয়? তগবৎশকি-গ্রহ্ত সেই 
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সিদ্ধি গণেশের গ্রতিমায় অগ্রিবৎ উজ্জল দেখিয়াছিলেন, দেখিয়! 

তিনি ষে ঈশ্বরকে সর্বদা হয়ে প্রত্যক্ষ দেখেন, ধাহীকে কার্যে, 
অনুষ্ঠানে, ধ্যানে, ধারণায় হৃদয়ে মৃত্তিমান করিয়াছেন, সেই 
দেবার্চনার উৎমবে তিনি একদা ঘেরগ মত্ত হইয়াছিলেন, 
তাহাকে পুত্রবৎ ম্নেহরাগে কত যত্বের সহিত পৃজ1 করিয়া- 

ছিলেন, তাহ! কি তিনি কখন ভুলিতে গারেন? আবার বঙ্গীয় 
তক্ত-হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। ভক্ত সেই দেবমূষ্তির স্বপ্ন দেখিতে 

লাগিলেন। মাতা যেরূপ পরণৃহবাঁধিনী কন্তার স্বপ্ন দেখেন, 

বঙ্গীয় ভক্ত দেইরূপ দেবন্বপ্রে কাতর হইলেন। কেন তিনি 

এত দিন দেবতাঁকে দুরে রাখিয়াছিলেন? আর কি তিনি সে 

ঈশ্বরকে ধ্যানে আনিতে পারিবেন? 

তিনি যে অনেক কষ্টে ভগবৎ-শক্তিকে মুর্তিমতী করিয়] 

ছিলেন। সে সংযম তাহার মনে আছে, যে সংযমে রিপু ও 

ইন্দ্রিয়দমন হইয়াছিল। সেই অগ্নি তেজ তীহার ম্মরণ হইল, 
যে অগ্নিতেজে তিনি দিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, সেই তত্বজ্ঞান 
তাহার স্মরণ হইল, যে তত্বজানে তিনি পরম পবিত্রতা লাভ 
করিয়। দিব্যালোকে ব্রহ্ধকে সাক্ষাৎ দেখিয়াছিলেন 7 সেই 
হৃদস়-পূর্ণত| তীহার ম্মরণ হইল, যে পূর্ণতায় তিনি সমস্ত 
ভগবৎ বিভ্ৃতি ও প্র্র্ঘ্য প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন; এই সমস্ত 
স্মরণ করিয়! তিনি সমগ্র ভগবৎ-শক্তি হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দেখিতে 

লাগিলেন। এই কৈবল্যদাঁয়িনী ভগবৎশক্কিকে তিনি স্বপ্নে 
প্রতীয়মান দেখিতে লাগিলেন। অনেক দিনের বিরহে ভক্তি 

এইরূপে প্রকটিত হুইল। বিরহে ভক্তি এইরপ স্বপ্নময়ী হইয়া 
উঠে। কৃষ্ণবিরহে রাধিক। শতবৎমর ধরিয়া হামন্বপ্নে জীবিত! 
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ছিলেন । মেনকাঁও স্বপ্রময়ী ভক্তি। রিরহেই ভক্তির প্রকৃত রূপ 
গ্রকটি* হুয়। তাই পরমডক্ত নারদ বলিয়াছিলেন ) 

“তদর্পিতাখিলঠচারতাতদিল্মরণে গরমব্যাকুলতেতি” 

নিজ্বরূত সমস্ত কর্ম ভগবানে অর্পণ এবং তাহাকে বিশ্বৃত 

হইলে যে চিত্বের একাস্ত ব্যাকুলত জন্মে, তাহারই নাম 
ভক্তি। 

বিরহেই অনুরাগের প্রকোপ । অন্ুরাগের প্রকোপ মিলনের 

জন্য । বিরহেই ভক্তির পরিপুষ্টি সাধন হয়। 

ভক্তিতে দেবাবি ভাব । 

ভক্তের কাছে যেমন দেবতার আঁদর, তেমনি দেবতার 

কাঁছে ভক্তির আঁদর। ভক্তি যেমন দেবতার প্রিয়, ততদুর প্রিয় 
আর কিছুই নাই। দেবী যে ভক্তের নিকট বসস্তোত্সবে উদয় 
হুইয়াঁছিলেন, তাহার ভক্তি ছয় মান পরে আরও বর্ধিত হই- 

য়াছে। বন্ধিত। ভক্তির নিকট চিরযৌবনা উম! তাই কন্তাতাৰ 
ধরিলেন। গত্তান বৃদ্ধ হইলে মাত! যেমন কন্তাস্থানীয় হয়েন, 

বৃদ্ধা ভক্তির নিকট, উমা সেইন্ধপ কন্তাভাবে আমিলেন। 

সন্তানের পালনীয় মাতা, সন্তানকে মে ভাবে দেখেন, আদি 

উম! বৃদ্ধ ভক্তকে দেই ভাবে দেখিতেছেন। তক্তও গেই জন্ত 
বাৎসল্যরদে দেবীকে গৃহে আনিতেছেন। একদিন মাতৃভক্তিতে 

উদ্বোধিত হইয়া! ধাহাঁকে পু! করিয়াছেন, আজি কন্তা-বাৎসল্যে 
তাহাকে আদরে হদয়মন্দিরে আহ্বান করিতেছেন । এ আহ্বান 

অতি মধুর, সঙ্গীতের ন্যায় মধুর। সেই মধুর সম্গীত-রবে 

আগমনী ধ্বনিত হয়। আগমনী হৃদয়ের আঁহ্বানগীতি--দেবীকে 
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তক্তহৃদয় আহ্বান করিতেছে। দেবীও তক্তের হৃদয়ে আকষ্ট 

হুইয়াছেন। এই গরম্পর-আকর্ষপের মিলন-ছবি ছুর্গোৎসব। 
আগমনী সেই আকর্ষণ-শক্তি। বোঁধনে ভক্তির উদয়, প্রতিষ্ঠা 
ও ঘটস্থাপনা ; আর মিলনের ফল দশতুজা গ্রতিম|। ভক্তি-জগতে 

এমন এক সময় উপস্থিত হইয়াছিল, বখন ঠিক এইরূপই 
ঘটিয়াছিল। যাহা একদিন ঘটিগ্নাছিল, জগতে তাহা অমূল্য নিধি। 
সে অমূল্য নিধি কি জগৎ ভুলিতে পারে? তাই তাহা গ্রাতি- 
বৎমরে ভক্তির উচ্চ আদর্শ বলিয়! প্রতিষ্ঠা করে--পৃজ! করে। 

বাস্তবিক এ আদর্শ গ্রতিব্মর নয়ন-ছবিরূপে জাগরূক রাখ! 

আবশ্তক। এ আদর্শ ভক্তির দেবত্ব। দেবত্বের পুজায় সত্বগুণেরই 
গৌরব-বৃদ্ধি হয়। 

পৌরাণিক দেব-তত্ব। 

এই উদ্দেশেই কাণিকাপুরাণ পৌরাণিক ভাষায় বলিতে- 

ছেন $-- 

পপূর্ববকালে স্বায়স্ুব মন্থর অস্তরে দেবী তগবতী, দেবগণের 

হিতের নিমিত্ত দশতুজারণে প্রাহ্ভতি হইয়াছিলেন এইরূপ 
ইতিবৃত্ত আছে। উহা মন্থয্যুদিগের ভ্রেতাযুগের আদিতে জগতের 

হিতের নিমিত্ত সংঘটিত হয়। পূর্বকালে যেরূপ ঘটিয়াছিল, 
গ্রতিকরেই ঘটিকা থাকে । প্রতি করেই দৈত্যদিগের নাশের 

নিমিত্ত দেবী শ্বয়ং প্রবৃত্ব হন, এবং রাবণ, রাঁক্ষদ ও রামও প্রতি- 

কল্পে উৎপন্ন হন। প্রতিকল্পে এ উভয়ের সেইরূপ যুদ্ধ হয়, এবং 
পূর্বের মত দেবতাদিগের সহিতও রামের নঙ্গ হয়। এইরূপ 
হাজার ছার রাম এবং হাজার হাজার রাবণ পূর্বে হইয়া 



৫৬ দেব-স্থন্দরী। 

গিয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও হইবে; ভূত ও ভবিষ্যতে দেবীরও 
এইবপ প্রবৃত্তি হইবে। লকল দেবগণ কলে কল্পে দেবীর পুজা ও 
খ্বসৈন্তের নীরাঞ্জন করেন) অতএব মনু্দিগেরও যথাবিধি 
দেবীর পুঁজ। কর! উচিত।” ৃ 

দেবী কে? এই দেবী-তত্বব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে উক্ত হইক্ন(ছেঃ__ 
“একদা অীকষ্চ গোপরাজ নন্দকে বলিতেছেন, দুর্া আদি- 

ভূতা নারায়ণী শক্তি। আমার এ শক্তি সৃষ্িস্থিতি-গ্রলয়কারিণী। 
আমার এ শক্তির গ্রভাবেই ত্রহ্মাদি দেবতা সকল বিশ্বনংসার জয় 

করেন। এঁ শক্তি হইতেই এই সংসারের উত্পত্তি। আমি জগ- 

তের সংহারের নিমিত্ত দেব দেব মহাদেবকে এ শক্তি প্রদান 

করিয়াছি। আমার এ শক্তি দয়া, নিদ্রা, ক্ষুধা, তৃপ্তি, তৃষ্ণা, 

শ্রদ্ধা, ক্ষমা, ধৃতি, তুষ্ট, পুষ্টি ও লজ্জাম্বরূপিণী। উনিই গোলকে 

রাধিকা, বৈকুণ্ঠে লক্ষ্মী, কৈলামে মতী, এবং হিমালয়ে পার্বতী । 

উনিই সরন্বতী ও দাবিত্রী। বহ্ছিতে দাহিকা শক্তি, ভাস্বর 

প্রতাশক্তি, পূর্ণচন্ত্রে শোভাশক্কি, জলে শৈত্যশক্তি, শস্তে 

প্রহ্থতিশক্তি) ধরণীতে ধারণা শক্তি, ব্রাঙ্মণে ত্রাঙ্মণ্যশক্তি, দেবগণে 

দেবশক্তি, তপন্বীতে তগন্াঁশক্তি, সকলই উনি। আমার এ শক্তি 

গৃহিগণের গৃহদেবতা, মুক্তের মুক্তিবূপা এবং পাংসারিকের মায়া। 

আমার ভক্জগণের মধ্যে উনিই ভক্তিদেবীরূপে বিরাজিতা। 

রাজার রাজলক্ী, বণিকের লভ্যরূপা, লংদার-সাগরোত্বরণে 

দুস্তরতারিণী বেদরূপা, শান্তর ব্যাখ্যা-ূপিণী, সাধুগণের সঘ,দধি- 
রূপা, মেধাবীতে মেধাম্বরূপা, দাতৃগণে দানরূপা, ক্ষত্রিয়াদিবর্ণে 

বিগ্রভকতিরগাঁ, সাধবী:স্ত্রীতে পতিতকিরগা, সকলই এ শক্তি। 
' ৭ 

এক কথায় আমার দুর্নাশ্তি মর্কশ্তিত্বরূপা 1” 



পৌরাণিক দেব-তত্ব্ব। ৫খ 

এই বিশ্বতক্গাণ্ডে যাহ! সর্বশক্তির অধিষ্ঠাত্রী শক্তিকপিনী, 

তাহাই ভগবতী। এই শক্তির প্রভাব উপলব্ধি করিয়া যখন তক্ত 
মন্তক অবনত করেন, তখনই তাহার পূজা! করেন। যখম সেই 

দেবশক্তিতে জীব অন্থ্প্রাণিত হন, তখনই তাহার উদ্বোধন হয়। 

এক্ষণে রাঁমতত্ব শ্রতিতে কিরূপ উক্ত হইয়াছে, তাহাই 

গ্রকটিত হইতেছে। প্রামশবে অধৈত পরমাত্বাকেই বুঝায়, 
যোগিগণ যে অমূর্ত ব্রন্মেতে ইন্জিয়-নিরোধ পূর্বক রমণ করেন, 
তিনিই রাম।” 

“্রমন্তে যোগিনোইনত্তে নিত্যাননে চিদাত্বনি।” 

ইতি রামগদে নামৌ পরং ব্রঙ্গাভিধীয়তে ।” শ্রুতি। 

অন্তাত্র £-. 

প্রণবের অকার জাগ্রদদতিমানী লক্ষণ, উকার স্বপ্নাভিমানী 

শক্রঘ্ন, মকাঁর নুষুপ্ত্যভিমানী ভরত, রাম সচ্চিদানন্দত্ববূপ অর্দ- 
মাত্রাত্মক নাঁদ, কারণ, ব্রদ্মই শব্ধ; আ'র শ্রীরামের সান্লিধ্যবশতঃ 

জগতের আননাদায়িনী এবং সর্বপ্রাণীর উৎপত্তি, স্থিতি ও লয়ের 

কারণীভূতা৷ সীতাঁকে মূল প্রকৃতিরূপ! জানিবে, * তিনিই বিন্দু। 

* বশিষ্ঠদেব বলেন, “অগ্নি ও মোম হইতেই জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় 

হইতেছে” সীত। মেই অগ্নিময়ী প্রকৃতিশক্তি, হতরাং অগ্নিপরীক্ষায় ভাহার 

সেই শক্তিরই পরিচয় ও শেষ হইয়াছে। অগ্রিময়ী সীতা লয়কারিণী; অগ্নি- 

পরীক্ষাকালে তিনি অগ্নির সহিত মিশিয়। গিয়াছিলেম। তৎপরে সীত। 

মোমাক্মিক! হইয়া ভগবৎসহবামে পুত্রপ্রসবিনী হইয়াছিলেন। সোমাত্মিক! 

মীতা হটিকারিণী। তৎপরে, জগতের উপাদানম্বরূপা পৃথিবীতেই মিশিল্পা 

শিয়াছিলেন। 



৫৮  দেব-সুন্দরী। 

যখন সীতা গ্রণবের সহিত অভে? প্রাপ্ত হয়েন, তখন ত্রহ্গবাদীরা 

তাঁহাকে প্রক্কৃতি বলেন। বিন্দু, পরমাণু ও প্রকৃতি, মকলই এক 

পদার্থ, সকলই স্থির উপাদান সত্তপদার্থ বক্ষ । 

"অকারাক্ষরসভূতঃ সৌমিত্রির্বিশ্বভাবনঃ| 
উকারাক্ষরসম্ত,তঃ শত্রত্বস্তৈজসাত্মকঃ। 
প্রজ্ঞাত্কন্ত ভরতে মকারাক্ষরসম্ভবঃ | 

অর্ধমাত্রাত্বকে। রামে। ব্রঙ্গীননৈকবিগ্রহঃ ॥ 

প্রীরামসান্লিধ্যবশাজ্জগদীনন্দদায়িনী। 

উৎপত্তিস্থিতিনংহা'রকারিণী সর্বদেহিনাম্ ॥ 

স| সীতা ভবতি জেয! মুলগ্রকৃতিনংজ্িত। | 

প্রণবত্ব( প্রকৃতিরিতি বস্তি ব্রহ্মবাদিনঃ॥৮ 

রামতাপনীয়োপনিষদ; | 

শ্রুতিতে যে যোগতত্ব প্রচারিত, রামায়ণে তাহার কাঁব্য- 

সথষ্টি। যোঁগীর চিত্বাবস্থাই দৈত্য দানব এবং রক্ষঃ পিশীচ। 

যোগশাস্ত্ে দেখুন, রক্ষঃ এবং দৈত্য দানব কি? 
প্আন্তঃকরণকে চিত্ত কছে। ক্ষিপ্ত, মৃঢ়, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র আর 

নিরুদ্ধতেদে চিত্তের অবস্থা পঞ্চবিধ। রজোগুণের উদ্রেক হওয়ায় 

যে অবস্থাতে চিত্ত অস্থির হইয়। সুখছুঃখাদিজনক বিষয়ে প্রবৃত্ত 

হয়, সেই অবস্থাকে ক্ষিপ্তাবস্থা কহে। তাহাই দৈত্যদানবাদির 
অবস্থা । যে অবস্থায় তমোগুণের উত্রিক্ততা-নিবন্ধন কর্তব্যা- 

কর্তব্য-বিচারবিমূঢ় হইয়া ক্রোধাদিবশতঃ চিত্ত সর্ধদ বিরুদ্ধ- 
কার্যে প্রবৃত্ত হয়, তাঁহাকে মুট়াবস্থা কহে। সেই মৃঢ়াবস্থাই 

রক্ষঃ পিশাঁচের অবস্থা। সত্বগুণের উদ্রেক হইলে চিত্ত ছুখকর 
বিষয় হইতে নিবৃত্ত হইয়া সর্বদা! সুখসাধনে প্রবৃত্ত হয়। এ 

কালে চিত্তের বিক্ষিপ্তাবস্থ1! জন্মে। এই অবস্থা দেবতাদিগের 



বোঁধন। ৫৯ 

ভবস্থা। সত্বগুণে বিশুদ্ধ হইলে চিত্তের একাগ্রতা ও নিকাব 

জন্মে” * 

পাতগল দর্শন। 

যোঁধন। 

সৃতরাং প্রতীত হইতেছে, যত দিন ইন্দ্িয়গণ শাণিত ন1 হয়, 
তত দিন তমোগুণের প্রাধান্য আছে। দশেন্দ্িয়রূগী দশানন 

রাক্ষন। ইন্দ্রিয়লালসা সর্বগ্রাসী রাক্ষলবৎ। সেই রাক্ষম, সত্ব- 

প্রকৃতিরূপিণী সীতাঁকে দেবক্রোড় হইতে হরণ করে। সেই 

দেবত্বে তাহাকে প্রতিষিত করাই রামায়ণ ও যোগ। পরমাত্ম- 

রূপী জীব যখন রাক্ষস-বিজয়ী হয়, তথন সীতার সহিত রামের 

মিলন হয়। জীব এই বিজয়াকাজী হইয়া একদ| যোগমায়া 

শক্তির আরাধনা করেন। যখনই সেইন্ঈপ আরাঁধন। করেন, 
তখনই ছর্গাপৃজা হয়। দুর্ণাপূজা যোগশক্কির সাধনা। যোগ্ন- 
দিদ্ধিরপ ফলাকাজ্ী হইয়া যোগী এই সাধনায় প্রবৃত্ত হন। 
সাধনাই সিদ্ধির কাঁরণ। যে সিদ্ধির ফলাকাজ্জী হইয়া! যিনি 
ভগবতীর আরাধন! করেন, ভগবতী তাহাকে সেই ফলই প্রদান 
করেন। কাত্বণ, 

* শ্রীজয়নারায়ণ ভর্কপঞ্চানন। গীতার যোড়শাধ্যায়ে এই আস্করী ও 

রাঙ্ষনী প্রকৃতি বর্ণিত হইয়াছে। সেই আহ্্রী ও রাক্ষসীপ্রকৃতিকে মূর্তিমত্তী 

করিয়া কবিগুরু রামায়ণে তাহার সহিত সাত্বিকী প্রকৃতির বিরোধ 

দেখাইয়াছেম। কাল আমিয়া যখন রামের কালপুর্ণ হইয়াছে, রামকে 

স্মরণ করাই! দিল, তখন জগদাত্মব্বরপ রাম কারণ-বারিরণ ময়যৃতে 

মিলিয়া জগড়ের গরমাত্মরূপে অবস্থিতি করিলেন। 



৬৪ | | দেব-স্থনদরী। 

যাৃশী ভাবনা! যন্ত সিদ্ধির্বতি তাদৃশী। 

যোগী সেই ফলাভিলাষী হইয়। যখন যোঁগারূঢ় হয়ে, তখনই 
তিনি শক্তিতে উদ্বোধিত হন। তাহার চিত্তে যোগশক্তি সঞ্চা- 

রিত হয়। সেই শক্তিতে পূর্ণ হইয়া তিনি যোগসাধনায় রত 
হয়েন। এই উদ্বোধনই ছুর্গোৎসবের বোধন। 

_ ভক্তের ব্যাকুলতা। 

গীতায় কথিত হইয়াছে, ফলকামনায় ধাহাঁরা ঈশ্বরাধন। 

করেন, তাহার! ফলই প্রাপ্ত হন। তাহাদের নিকট ঈশ্বর ফল- 

দাতা মাত্র। যাহারা ফলাকাজ্জী হইয়া! ঈশ্বর পুজা করেন, 
তাহারা আর ঈশ্বরকে লাভ করিতে পারেন না, ফলই লাত 
করেন। যাহারা ঈশ্বরকে কামন! করেন, তাহারা ইঈশ্বরকেই 

লাভ করেন। কিন্তু ঈশ্বর-কামনা! করিতে গেলে ঘন্ত সর্বব- 

কাঁমন! পরিত্যাগ করিতে হয়। তত দুর ঈশ্বর-পরায়ণত| বড় 
সহজ কথা নহে। তাহা ঈশ্বরাহথরাগের পরিপূর্ণত। ঈশবরানুরাগ 
অত্যন্ত প্রবল না হইলে আর জীৰ সর্বকামনা-পরিত্যাগী হইয়! 

কেবল ঈশ্বরের অভিলাষী হইতে পারেন না। চিত্তের যখন এই 

অবস্থা ঘটে, যখন চিত্ত কেবল ঈশ্বরাহথরাণী হয়, তখনই চিত্তের 

একমাত্র হ্বপ্ন ঈশ্বর । ঈশ্বরলাভের জন্ত তখন চিত্ত একেবারে 

ব্যাকুল হইয়! পড়ে। সেইরূপ ব্যাকুলতা হয়, যেরূপ ব্যাকুলতায় 

গিরিরাণী গিবিরাঁজকে গলাইয়াছিলেন, যেরূপ ব্যাকুলতায় মহা" 

রাদে গোপীগণ অচেতন বৃক্ষকেও বলিয়াছিলেন, হে বৃক্ষ! কৃষঃ 

কোথায় গেলেন বলিতে পার? যাহা যাহা সম্মুখে দেখিয়া 

ছিলেন, তাহাকেই অধীরতার নিত সেই প্রশ্ন বারঙ্বার করিয়া- 
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ছিলেন । তাঁহাদের জ্ঞান ছিল না, কাহাকে তাহার! জিজ্ঞাস! 

করিতেছে। বাস্তবিক, অত্যন্ত ব্যাকুলতা হইলে চিত্তের ঠিকৃ 
এইরূপ ভাবই ঘটিয়া থাকে । যখন চিত্ত এই অবস্থায় উপনীত 
হয়, তখনই তাহা গিরিরাণীর সুরে কাদিয়া উঠে। দিখরলাভের 
জন্য কাদিয়! পাগল হয়। ৰ 

আগমনীতে এই কাতরতা উচ্ছৃসিত। ঈশ্বরের জন্য চিত্তের 
এই কাতরতা কিসের সহিত তুঁলন। হয়? মাতৃভক্তি এ ব্যাবু- 

লত! নয়; বাঁৎসল্য বুঝি তাহার তুলনীয় । বহুদিন কুষ্ণকে ন! 

দেখিয়া যশোদা যেরূপ কাতর হইয়া! প্রভাদে গিয়াছিলেন, 

সেই কাতরতা একদিন যোঁগীর ঈশ্বরলাঁভ জন্ ব্যাকুলতাঁর সহিত 

তুল্লনীয় হইতে পারে। আর তুলনীয় বহুকাল কন্তাহার1 মাতাঁর 

বাংসল্য। সে বাৎ্মল্য উথলিয়া উঠে। এক পণকের বিরহ 
তাহা বুঝি আর সহ করিতে পারে না। 

“এনে দাও আমার উমারে 1” 

বলিয়! দে বাঁৎসল্য একেবারে অধীর হইয়া উঠে। এই 

প্রগাঢ় ঈশ্বরান্থুরাগের ছবি আগমনীতে প্রতিফলিত। ভক্তির 
এই এ্রকান্তিকতা প্রতিবত্মরে উদ্বোধিত করিবার জন্য আগ- 

মনীর গান বঙ্গধামে সঙ্গীত হইয়া থাকে । প্রতিবৎসরেই তাহা! 

নৃতন হইয়া আইসে। এমত দেবতুল্য ভগবন্তুক্তি যদি নৃতন 
বলিয়া! না৷ বোধ হইবে, তবে ত জীব নিতান্ত অচেতন। বঙ্গ- 

দেশ এত অচেতন নয় যে, এই গানে উদ্বোধিত না হইবে। 

তাই, যখনই আ'গমনীর সুর শরতে বঙ্গবাপীর শ্রবণে গ্রবেশ- 

লাভ করে, তাহার হদয় তখনই অমনি উথলিয়া উঠে। ছুর্গোৎ- 

সবের জন্য বঙ্গবাদী অধীর হইতে থাকেন। তাহার ভক্তির উৎস 
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উৎসারিত হইবাঁর জন্ত যেন উন্দুখ হয়। তাঁহার হৃদয়ে দুর্োধ- 

দব আইনে। এই ভক্তিভাব কি মধুর! 

দেবাবি ভাবের আনন্দোৎ্মব। 

বঙ্গধামে শরতে আনন্দ উৎসবের সময়। শস্ত গ্রধান ব্দদেশ 

আঁি ধন ধান্যে পরিপূর্ণ, কৃষি-গ্রধান বঙ্গ-খামের আদি কৃষি- 
শ্রমের কিছু বিরাম হইয়াছে। বঙ্গ সহস্র নয়নে শ্ত-পূর্ণ রজত 
কাঞ্চনময় প্রসারিত ক্ষেত্রের গ্রতি তাঁকাইয়| পুলকিত হইতেছে। 

হৃদয়ের আনদাআ্োত ধীরি ধীরি উঠিতেছে। এ আনন কি মুখে 
ধরে, না সাধারণ উৎসবে প্রকটিত হইতে চায়। কষীবল বঙ্গ- 

বাসিগণ কত আশার উল্লানে নাচিতেছে। দুর্গোত্সব বঙ্গজাতির 

উল্লাস, হাস্তময় সস্তপূর্ণ ক্ষেত্ররাজির গ্রতিচ্ছায়া, শরতের বিধূ- 
বদনের শুত্রময় বিকাশ, মানবপ্রক্কতির উৎসব ও নৃত্য, অস্তর- 

ধামে বাহ্জগতের গ্রতিবিষ্ব, একতন্ত্রে বাহ ও অন্তঃগ্রকৃতির 

নৃত্য। | 

এরূগ নৃত্য স্বাভাবিক ও অনিবার্ধ্য। যে হ্বদয় এ নৃত্যে 

ন| নাচিয়া উঠে, সে হৃদয় বড় কঠিন, সে হৃদয় কিছুতেই 
নাচিয়া উঠে না। হৃদয় যখন এইরূপে নাঁচিয়া উঠে, তখন কি 

লইয়। আমোদ করি? বাহজগতে চারিদিকে দেখি, হান্তময় 
গ্রকৃতির গ্রচুল্ন বিকাঁশ। রজত কাঞ্চন বর্ণে চারিদ্িকেই মহা; 
শক্তি হাসিতেছে? হািয়! মানবের হৃদয়ে কত আশার সঞ্চার 

করিয়া দিতেছে। এই হান্ময় মহাশক্তির পদতলে হৃদয় কৃতজ্- 
তারে আর হইয়! আপনা আপনি গ্রশন্ত হইতে চায়। অস্ত্রে 
'াগন। আপনি মহাশক্তির শোতে সঙ্গীত হইতে থাকে। 
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অন্তরে শঙ্খ ও ঘণ্টারোল বাজিয়! উঠে। হ্বদনয় আপনা আপনি 

এই রোলে উৎসর্গিত হইতে চায়। সাধারণ সর্বজন-হৃদয়ে এক 

বাজন! বাজিয়া উঠে। অন্তরে ছুর্গোৎমব আইসে। মহাঁশক্তির 

মকল মুর্তিতে ছুর্দোতমব উদয় হয়। কাঁঞ্চনময় শস্তপুর্ণ ক্ষেত্রের 

বেশে লক্ষমীপূজ! হৃদয়ে স্বতঃই সমুডুত হয়। যে কাঁলে হৃদয়ে 

এমত:' দেবভাঁবের সঞ্চার হয়, সেকালে কি বিদ্যাবুদ্ধি-সম্পন্ন, 

ধশব্ষযপূর্ণ, বঙ্গদেশ মহাঁশক্তির পুজার মহিত এক বার সরস্বতী 

ও লক্ষ্মী পূজা করিবে না? একবার এর শুভ ও দিদ্ধিদাতার 

লোহিত মৃষ্তির পুজা! করিবে না? একবার কুমারের শৌর্ধ্য ও 
বীরধ্যবান মৃষ্তি ধ্যান করিয়া শৌধধ্যশালী হইতে চাছিবে না? 
একবার এই শক্তিসমুদায়কে অন্তরে আহ্বান করিয়া, তাহাদের 

তাবে উদ্বোধিত হইয়া ছুঃখ ও সন্তাপজনক প্রমত্ততা ও পাপা- 

স্ুরকে অন্তঃপুর হইতে বাহির করিয়া! দিবে না? গ্রতিমা 

প্রতিষ্ঠা করিয়া পুজা করা সেই আতভ্যন্তরিক ব্যাপারের বাহ 

বিকাশ মাত্র। নহিলে পুজা অন্তরেই হয়। সকলে মিলিয়। একত্র 
আমোদ ও পুজ। করিব বলিয়া প্রতিমা! প্রতিষ্ঠাপূর্বক বাহিরে 
শঙ্খ ঘণ্টা বাঁজাইয়া দেয়। 

প্রতিম। দেবশক্তিময়ী। 

যিনি পৌত্তলিকত। ভাবিয়! ছুর্গোৎঘবে মিশেন না, তিনি 

অতি ভ্রান্ত। এদেশে পৌত্তলিকতা নাই, নব হৃদয়ের ব্যাপার। 

এদেশের পৌত্বলিকত! হৃদয়ের প্রতিরূপ-_গুণ গরিমার কর্তৃত্ব 

প্রতিষ্ঠা । হিন্দুর পুজা, ধ্যান, স্তব ও স্ততি যাহা, তাহা সর্ব- 
দাতির প্রায় সর্ঘ লোক দিন রাত্রি করিতেছে । গুণের গরিমা, 
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শক্তির উগামন| কে না করে 1 কে না সহমত মুখে বিগ্তা, জান, 

ও বুদ্ধিমত্তার সমাদর করে? কে না বলিবে "বিস্তা সর্বত্র 

পূজাতে ?” ধন ও ধ্র্য্যের বলে এ পৃথিবীতে কে ন| বশীভূত 
হয়? এশ্র্যেযর গ্রভাবে কি না সম্পন্ন হইতেছে? এ পৃথিবীতে 

ধন-বল ও পরশবর্ধ্য-বল এক একটি মহতী শক্তি। দেবতা নেই 
শক্তির শক্তি। শক্তি যদি গুণ হয়, দেবতা গুণী। শক্তির যাহা কর্তৃত্ব 
শক্তি ও আধার, তাহাই দেবতা। বিগ্যাপ্রভাষ ঘত দূর, ধন ও 
ধ্বর্যের প্রভাব কিছু তদপেক্ষা নান নহে। লোক-নমাজের 
এই ছুইটি মহাবল। ধন-বলে ও বিস্তাবলেই পৃথিবীতে প্রতূত্ব। 
যেমন বিগ্যাবান পণ্ডিতের পূজা, তেমনি ধনবান তাগ্যবানের 

(পুজা । কিন্ত আরও এক শক্তির প্রভাব সমাজে সময়ে সময়ে 

অনুভূত হয়। দে শক্তি শৌর্্য। যে শৌর্য্ের প্রভাবে ভারত 

উঠিগ্নাছিল, দেই শৌধ্্য,--যে শৌর্্যের প্রভাবে রোম উঠিয়া- 
ছিল সেই শৌর্ধ্য,_যে শৌধধ্যশূন্য হইয়। ভারত পতিত হইয়াছে, 

_মেই শৌর্য। এই শৌর্্/-প্রভাবে আজি ইউরোগীয় জাতি 
পৃথিবীতে সর্ধগ্রধান। তাহাদের ছুর্দমনীয় সাহস, উৎদাহ ও 

শৌর্য্যের প্রশংসা কে না! করিবে? তাহার! যেরূপ অকুতোভয়ে 
সকল বড় বড় কাজ সমাধ! করিতেছেন, মেইরূপ শোর্যের 

সমাদর ও পুজা কে না করে? শৌধ্য ন! থাকিলে দেশ রক্ষা 
হয় না, জাতি, কুল, মান, কিছুই রক্ষা হয় না। যাহার মান 
ও আত্মাদর নাই, সে কাপুরুষ ও নিলর্জ। বীরের প্রশংসা 

ভারত একদিন শতমুখে করিয়াছে। পুরুষকার ভারতের এক- 

দিন মহাধন-মন্পত্ি ছিল। দেই পৌরুষ লোক-দমাজের সাক্ষাৎ 
শক্তি। বীরধ্যবান লোকের গ্রভাব গোক-দমাজে অতুল্য। বিশ্ত 
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ও ব্য, একত্র মিলিত হইলে যে মহাঁশক্তি সমুৎপন্ন হয়, তাহার 
জয় অনিবাধ্য। তাহার জয় পণু-বলের উপর, তাহার জনন 
ঘথেচ্ছাচারিতাঁর উপর, তাহার জয় পাগের উপর। এই ্রিবিধ 
শক্তি একত্রিত হইলে আর কোন রিপুর ভয় নাই, সকল শত্রু 
শ[দিত হয়, নকল পাপ বিনষ্ট হয়। যে দেশে, যে লোক- 
মমাজে এই ত্রিবিধ শক্তি মিলিয়াছে, সকল দেব-দেবতারা, 
সকল সাধুজন সে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সহস্র নয়নে অবলোকন 
করিতেছেন। এইরূপ শ্ত্রীবৃদ্ধি একদিন ভারতের ছিল। ষে 

দিন তারতের শ্রবৃদ্ধি ছিল, সে দিন ভারত সেই শ্রীবৃদ্ধিতে 

দিব্য চক্ষু পাইয়া! দুর্ণাপুক্ধার গ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। 
দুর্গাপূজা আর কিছুই নহে, তাহা মহাঁশক্তিময়ীর উপাসন। 

মাত্র। জগতে শক্তি যে কতিপয় রূপে বিকাশ লাভ করিয়াছে, 

দুর্গাপুজা মেই সকল শক্তির মিলিত পুঁজ! মাত্র। আমরা দুর্গা 
পূজায় একত্র সর্ববিধ শক্তির পূজা! করি; পুজা করি কি? 

তাহাদের পাঁদপন্মে মস্তক অবনত করি। তাহাদের স্বতিগান 

করি) তাহাদের প্রভাব কত দূর, তাহ! ম্বীকাঁর করি। তাহাদের 

সমাদর করি, তাহাদের প্রতিষ্ঠ। করি, তাঁহাদের গুণগান করি। 

ধ্যানে তাহাদের পদে প্রাণ মন সমর্পণ করি। দেবতার প্রতিমা" 
প্রতিষ্ঠা ধ্যানে চিত্তের একাগ্রতা অভ্যাসের নিমিত্ত । যাহাঁকে 

পুজা করা যাক, তাহার মহিমায় চিত্ত পরিপূর্ণ হয়। হিন্দু, 
দেবত্বলাতের জন্য দেবতার পূজা! করেন) চিত্তের একাগ্রতা 

লাভের জন্ত গ্রতিমাপুজা করেন; দেবপর্দে আত্মোৎসর্থ করিয়া 
দেহমন পবিত্র করেন। 

প্রতিা-গ্রতি্ঠা হিন্দুজাতির কবিত্ব ও কল্পনার বিকা 
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মান্র। যে বিশ্বশক্তি জগৎব্যাপিনী, তাহাই মহাশক্তি, তাহাই 
শক্তির সমষ্টি। সেই শক্তি শতরধপিণী হুইয়। গগতে বিকাশ 
হইয়াছে । * সেই মহাঁশক্তিময়ী ভগবতী দুর্গা । দেই শক্তিরই 

উন্নত বিকাশ চেতনা, চেতনার উন্নত বিকাঁশ জ্ঞান বিষ্যা ও 
বুদ্ধি। বুদ্ধিজীবী গ্রাণী সমাজের বল,--বিস্যা, বুদ্ধি, ধন, খর্ধ্য্য 
শৌধর্য এবং বী্ধ্য। সেই বিদ্ধ, বুদ্ধি, শব্য্য ও শৌর্ধ্য সম্ধপিত 
মহাশক্তি পাঁপ ও যথেচ্ছাচারিতার পশুবল স্বরূপ মহিযাুরকে 
শাদনে রাখিয়াছেন। এই ভগবতী, সরস্বতী, লক্ষী, গণেশ ও 

কাঁ্তিকেয় ) দেবতারা ছাদের পুজাতে প্রসন্ন । যাহাতে পাপের 

সম্যক দমন, যাহাতে অত্যাচার, যথেচ্ছাঁচার, পশুৰবলের দমন, 

তাহাতে কোন্ দাধুব্যক্তি না প্রসন্ন হন। এই দুর্গা-পুজার 
প্রতিমা-কল্পনাও কবিত্ব। এই হিনুজাতির শক্তি-পুজা। এই 
শক্তি পুজ। হিন্দুজাতি একবাঁর করেন না। একবার করিয়া 

তাহাদের হৃদয় পূর্ণ হয় না । বার বার তাহারা এই শক্তিপুজা 
প্রতিষ্ঠিত করিয্নাছেন। একবার সকল শক্তিকে মিলিয়া পৃজা 

* ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের প্রকৃতি-খণ্ডে শক্তিবূপিণী ভগবতীর এইরূপ 

বুৎপত্তিলভার্থ প্রাপ্ত হওয়। যায়। শক্ শব্দ উঙ্্্য ও তি শব গরাক্রম- 
বাচক; যিনি পরাক্রম ও ধীর্ধ্ধ্যরূপিণী হুইয়! তাঁহা দান করেন, তিনিই 
শি বলিয়া সংকীর্তিচ হয়েন। ভগ শবে মমৃদ্ধি, সম্পত্তি ও যশঃ বুঝায়, 
এই অর্থত্রয়-বিশিষ্ট! হইয়া শক্তি ভগবতী নামেও কথিত হইয়ছেন। এই 
ভগরপিণী শক্তি ছার! সংযুক্ত হইয়াই পরমাত্বা ভগবন্ নামে অভিহিত 
হয়েন। এই ইচ্ছায় ভগবান্ ছুই ভাগে বিভক্ত হইলে তাহার বাম ভাগ স্তর 
ও দক্ষিপাংশ পুরুষ হইল। এই স্থী, গ্রকৃতি-স্বরূপা, স্থষ্ি-স্িতি লয়-কারিগী 
ভগবতী। ভগরতীর এই পৌরাণিক ব্যাধ্যা। | 
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করা, আবার তাহাদিগকে স্বতন্ত্র ভাবে পূজা! কর!।. একবার 

একত্রিত ভাবে মহাশক্তির পূজা, আবার তাহার স্বতন্ত্র ভাবে 

পূজা। দেই শক্তি-পুজা,_কাঁলী, শ্তামা, ও জগন্ধাত্রী পৃজা। 
লক্ষমীকে, স্বরশ্বতীকে, কুমীরকে আবার স্বতন্ত্র ভাবে হিন্দু পূজা 

করে, নহিলে তাহার তৃপ্তি হয় ন|। ধাহার। একত্র সর্ধশক্তির 

পুজা করিতে ন! পারেন, তাহারা স্বততন্ত্ভাবে পুজা করেন। 

ধাহার গ্রীতি যে শক্তিতে পুজ! করিয়া সত্তৃপ্ত হয়, তাহার গ্রীতি 
সেই প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করে। এই জন্ত বঙ্গ হিন্দু-মমাঁজে সকল 
শক্তি-পূজার হুলস্থুল একেবারে গড়িয়া যায়। 

মহাশক্তির দুই পার্থ অতি মোহিনী মুষ্ঠিতে চারুহাধিনী 

সরস্বতী ও লক্ষ্মী শোভা পান কেন? আর শক্তির যে ছুই 
কঠোররূপ, তীহারাই বা লক্ষ্মী সরম্বতীর নি্নদেশে গণেশ ও 

কার্তিকেয়রূপে নিয়োজিত কেন? এ কল্পনার কবিত্ব কি? 

রহস্ত কি? 

লোকনমাজে বিদ্বার ছুই মূত্তি। বিদ্যা লোককে মোহি 
করে, বিদ্ভা লোককে চমকিত ও গ্ত্তিত করে। বিদ্যা যেরূপে 

মোহিত করে, মেইরূপে বিষ্তা সরস্বতী,__-সেই সরন্বতী স্বন্দরী, 

বিমল শ্বেতরূপিধী, বীণাঁবাদ্দিনী, চারুহাঁসিনী সরম্বতী। আবার 

বিদ্তা যখন দার্শনিক পণ্ডিতরূপে গম্তীরভাবে লোককে বিজ্ঞ- 
তার উপদেশ দেন, যে, বিজ্ঞতা সর্বকার্য্যে সিদ্ধিলাভের উপায় 

স্বরূপ, তখন বিদ্যা গম্ভীর, দিদ্ধিদাতা, বিজ্ঞতা-দম্পন্ন গণপতি । 

গণপতি গঞ্জানন, যে হেতু এ্ররাবত বোধ হয়, এককালে মহাঁ- 
জ্ঞানী বলিয়া! প্রথিত ছিল, সরস্বতী,-্কবিত্ব, বাগ্সিতা, স্দীত 
গ্রভৃতি সুকুমার বিস্তার মূর্তি, গণেশ_পঙ্ডিতের মৃত্তি। লোঁক- 
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নমাজে সুকুমার বিস্তার আদর অধিক, অধিক লোক তাহার 
উপাদক, অধিক লোক বাগ্মিতায় ও কবিত্বে চালিত হয়। 
রামায়ণ, মহাভারত হিন্দুদের হৃদয় অধিকার করিয়া রহিয়াছে। 

দিসিরে', ডিমস্থিনিম্, বর্ক, চ্যাটাম দেশশুদ্ধ লোককে মাতা 

ইন্া তুলিয়াছিলেন। সঙ্গীতের বলে চালিত হইয়া, মেনাদল 
রণরয়ে প্রাণবিসঞ্জনেও ধাবিত হইতে পারে। সাধারণ সমাজ 
কেবল বিষ্যাগ্রভাবেই চালিত হয়। বিদ্যার এই শক্তি অতি 

প্রধান।। এই শক্তিগপ্রভাবে বিদ্যা সর্বজনপ্রিয়। কবি, বাগ্মী, 

প্রভৃতি বিদ্জ্তনগণ জগতে সাধারণপুজ্য। দার্শনিক পণ্তিত 

তত দুর নহে। বিজ্ঞতা, পাণ্ডিত্য, দর্শনতত্ব কিছু কর্কশ । এই 
জন্য সরস্বতী দেবীর স্থান, মহাশক্তির পার্থে; কিন্তু গজাননের 
তাহার পরে। বিজ্ঞত! বিদ্ববিনাশন, গণেশ সর্ববিত্বহর ও 

নর্বসিদ্ধি-দাতা; তক্তরন্ত তাহার পৃজ! সর্বাগ্রে। সরস্বতী দেবী; 

গণেশ পুরুষ ও দেব। যে কথ! সরম্বতী ও গণেশমন্বন্ধে বল! 

হুইল, লক্দ্ী ও কান্তিকেয়-সন্বন্ধে তাহাই বলা৷ যাইতে পাঁরে। 

লোৌকসমাজে ধন এবং এরশ্বর্য্যের যে প্রভুত্ব ও শক্তি, শুদ্ধ 

শৌর্যবলের তত দূর নহে। অধ্যাত্মজগতে কুমার সংযমীর ঘংযম 
বষ্জল ও কীরত্ব। প্রর্্য্য সুশ্রী ও মনোহর, এজন্য লক্ষী দেবী; 

কিন্তু পৌরুষ পুরুযোচিত; এজন্য কার্তিকের পুরুষ.ও দেব। 

এর বর্ণে মণ্ডিত, এজন্ত লক্ষ্মী সুবর্ণবর্ণ।। লক্ষ্মী কমলালয়ে 

অবস্থিত। চমত্কার কবিত্ব! চমৎকার কল্পন|। 

চারি বেদ যে জ্ঞানের আধার, সেই গঞজ্জানন চতুভূ্জ। 
দশদিকেই বিস্তৃত যে শক্তি, দেই মহাশক্তি দশভূজা। এই দশ- 
ভূঙ্গা লক্ষী, ও সরস্বতী, এবং কার্তিকেয় ও গণেশ্জননী--সত্য- 
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রূপিণী ভগবতী। এই প্রাকৃতিক মহাশক্তি একাধারে সত্ব, রজ! 

ও তমোগুণধারিণী। জন্ম, মৃত্যু ও পালন গ্র্কৃতির ধর্ম। প্রাণি- 

জগৎ জন্মিতেছে, পালিত ও ধ্বংস হইতেছে। বিশ্বশক্তি প্রভাবে 

বিশ্ব আপনি আপনাকে গড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে এবং আপনিই 

রক্ষিত হইতেছে। * বিশ্বশক্তির এই ত্রিপ্তণ তাহার অস্তনিহিত 

ভগবত্শক্তি। যে কল্পন! ব্র্ষা, বিষ ও মহেশ্বয়ে বিকা শগ্রাপ্ত, 

দেই কল্পনা ছুর্া, জগদ্ধাত্রী ও কালীমৃষ্ঠির হ্ষ্টিঝারিণী। 

* ইয়েরোগীয় জড় বিজ্ঞ!নের মহিত হিশু অধ্যাত্ববিজ্ঞানের প্রভেদ 

এই যে, জড় বিজ্ঞান প্রাকৃতিক কার্যে শক্তির ্িয়।মাত্র দেখিয়! বলে, 

জগৎ এই শক্তিবলেই চলিতেছে; কিন্তু হিন্দু বলিলেন, এই শক্তির কার্য 

কোথা হইতে উৎপন্ন? তাহা! আকম্মিক ? (০5৮1 91 019700) ন|) সেই 

শক্তির ক্রিয়ার হেতু আছে? বেদ বলিয়াছেন ( ধ্েদ সংহিত। ৮১০৮১ এবং 

শুরু বজুর্ধেদ সংহিতা ১৭১৮ ও ১৯) তাহার হেতু আছে। নিগুণ সত্ব! সথষ্টির 

কারণরূপ হইয়। নিজেই উপাদান ও নিমিত্ত কারণ হইলেন। এই নিমিত্ত 

করণ (42০18) পুরুষ এবং উপাদান কারণ (7১201670) প্রকৃতি । 

সণ পুরুষই ঈর বা হুঙ্গা সত্ব এবং প্রকৃতি এই গল জগতের হেতু। সেই 

বিশ্বকর্মা একাকী অনন্তনহ।য় হইয়া ধর্মধর্মারূপ বাহুদ্বয় এবং অনিত্য 

পঞ্চতৃতরূপ উপাদান কারণ দ্বারা জগৎ সৃষ্টি করিয়।ছেন। জগৎ কারের 

উপাদান কারণ পঞ্চভৃত এবং নিমিত্বকারণ স্থজ্যমান পদার্থসমূহের 

ধর্মধর্্ম; যেমন ঘটের নিমিত্ব কারণ-_দও, কুল।ল ও কুস্তকার। উদয়ন 

উক্ত বেদমন্ত্রকে তাহার স্থষ্টিবাদের যুক্তিমূলীয় করিয়| হৃষ্টিতত্ব বুঝাইয়াছেন। 

বেদান্ত বলেন, এক নিগুণসত্তা মগ্ডণ হইয়া মায়গ্রভাবে স্থষ্ি, স্থিতি ও 

লয় সাধন করিতেছেন। হৃতরাং আম।দের ময়িক জানে গ্রতীত হইতেছে, 

এই বিশ্ব আপনি স্বধর্দপ্রভাবে আপনাকে গড়িতেছে, ভাঙ্গিতেছে, এবং 

আগনিই রক্ষিত হইতেছে। বেদ শিক্ষ। দিয়।ছেন, তাহার মূলে গরমেস্বর। 
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মহেশ্বরের হ্দ্েশ হইতে সংহাঁররূপিরী কালীমূর্তি সমূডূত|। 
গ্রয়ের সঙ্গে সঙ্গেই স্থ্টি, এই জন্য পুরুষরূপ মহেখরের জায় 

মত্যরূপ! তগবতী, তমোরূপিণী কালী ও রজোরূপিতী জগন্ধাত্রী। 

হ্ষা, বিষু ও মহেশ্বর একই পুরুষ, জগতের একই মুলতত্ব; 

সেই মুলতত্ব মাাগ্রতাবে গ্রক্কৃতিরগে গরকটিত হইয়া বিশ্বর্ূগ 
ধারণ করিয়াছে। যখন বিশ্বরূগ ধারণ করিয়াছে, তখন তাহ 

শক্তিরূপে প্রকটিত হইয়াছে । এই মহাগ্রকৃতিশন্তি পরিণাম- 
রূপিণী; তাহা! শবর্ষ্যে পরিপূর্ণ, জ্ঞানে সম্পন্ন, এবং শৌর্ধয 

বীর্য তাহার অন্তনিহিত মহাবল। এই খবরে, জ্ঞানে ও 

শৌর্ঘ্যে পরিপূর্ণ হইয়া গ্রাক্কৃতিক ব্যভিচারন্ধগ গাগকে তাঁহা 
নিয়তই বিনাশ করিতেছে। দেই পণুবলকে বশ করিযী 

জগদ্ধাত্রী সিংহবাহিনী। জগতে গাঁপ ও ব্যভিচার রক্তবীজের 

য় নিরতই উদয় হইতেছে, নিয়তই কালীরূপিণী শক্তি ধর্শ- 

অনি করে ধারণ করিয়া তাহা সংহার করিতেছেন। গরিণাম- 

রূপিণী গ্রন্কৃতি-উৎপত্তি, গালন ও এলর মুক্তিতে নিয়তই 

দেখা দিতেছেন, এজন্য বদর বত্মর ফিরিয়া আবার দুর্গা, 

কালী ও জগদ্ধাত্রীর উদয় এবং পুঁজ! হইতেছে। হিনু নিত্য 
দেবসেবা করিয়া আবার নৈমিত্তিক পুরী করেন--বিশেষ 

কালে যখন ভগবানের বিশেষ মুষ্ঠি জগতে প্রকটিত হয়, যেই 
বিশেষ মুর্ভিতে তখন তাহাকে ঘোর ঘটার পূজা করিয়া শি 
সাত্বিক প্রবৃত্তির চরিতার্থত! সাধন করেন। 
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হিন্দু-কল্পনা শুদ্ধ গ্রক্কৃতির পরিথাম-ূপিণী শক্তির রূপ 

ভাঁবিয়াই ক্ষান্ত হয় নাই। মানুষ আবার এই শক্তির সাধন! 

করিয়াছে। সাধনায় দিদ্ধ হইয়া গ্রকৃতির মহা সৃষ্টির ভিতর 

মানুষ আবার আর একটি জগৎ গড়িঘাছে। এঁশী বিশ্বশক্তির 

মহ! কৃষ্টি, প্রকৃতিরাজায ; মানুষের মহাস্থ্টি_শিল্পরাজয 4 কিন্ত 

মানুষ নিজে কিছুই করিতে গারে না, প্রক্কতি-শক্কিকেই তিনি 

যখন নিজ গ্রয়োজনে আনিতে চেষ্টা করেন, তখন প্রকৃতি স্বীয় 

পালনী শক্তিগুণে মানুষের আয়ত্তীভূত হইয়া অশেষ উপায়ে 

মানুষকে গ্রতিগালন করেন। লোকমমাজ নিজ রক্গার কারণ 

প্রকৃতিকে অশেষরূণে শিল্নরূপিণী মুগ্তিতে পরিণত করে। প্রক্কৃতি 

এইরূপ পরিণত হইলে মানুষ সাধনায় সিদ্ধ হয়। সাধনায় সিদ্ধ 

পুরুষ গ্ররুৃতির এই এ্রণী শক্তিকে তখন অতি মনোহররূপে 

মন্দর্শন করেন । এই বিশ্বের যমুনাকৃলে নংসাররূপ কদম্বমূলে 

শক্তি যেন সাধককে বেদরূপ বীণাধ্বণিতে আকর্ষণ করিয়া 

মোহিত করিতেছেন। দুরে বংশীধ্বনি শুনিতে কত মধুর বোধ 

হয়। এই এ্রণীশক্তি সাধককে যেন সেইরূপ মধুর রবে আকর্ষণ 

করিতেছেন। সাধক দূর হইতে এঁশীশক্তিকে অনুভব রুরিতে 

পারেন মীত্র। এই প্রশীশক্তি কি, তিনি কিছু বুঝিতে পারেন 

ন1। কিন্ত এই এ্রণীশক্তি বংশীধবনির সায় মনোমুগ্ধকরী ও 

সিদ্ধিদাঁত্রী। দেই শক্তির স্বরূপ তিনি কিছুই বুঝিতে পারেন 

না বলিয়া! তাহাকে কষ্চবর্ণ রূপে অনুভূত করেন। নেই শক্তির 

মাধনায় সিদ্ধ হওয়া কঠিন, সুতরাং তাহাকে কোন মতে খু 
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ও সরল ভাবে অনুমান করিতে পারেন না। ত্রিগুণ ভঙ্গ 

করিয়! নিস্ত্েগুণ্য সাধন না করিতে গারিলে এবং মায়াতীত 
এন! হইতে গাঁরিলে কখনই তাহাকে লাভ করা যায় না, এজন্য 

সাধক তাহাকে ত্রিভঙ্গ মুরারিরূপে কল্পনা করিয়াছেন। সাধ- 
কের নিকট তাহা পাঁপনাশন, তমোরপ ও মসীময়, এজন 

শ্রামাশক্তি কৃষ্ণমৃত্তি। যে শক্তি শ্ামা, সেই শক্তিই শ্তাম। 
শিবশস্কুরী শ্তামার মনোহর রূগ শ্তাম-বংশীধর। আরাধনা- 
রূপিণী রাঁধার কলঙ্ক-ভঞ্জনের সময় এই শ্তাম শ্ামা রূপে প্রত্তীত 

হইয়াছিলেন। কে বলে, আমরা বিভিন্ন শক্তির পুজ|! করি? 

জগতে সকলই একমাত্র শক্তিবূপ। জগতে শক্তি ভিন্ন আর 

কিছুই পুক্িত হইতে পারে ন1। মেই শক্তিই স্তাম, সেই শক্তিই 
শ্তামা। সাধক ভে কল্পনা ভেদ মাত্র। প্রকৃত সাধকের নিকট 

সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ ও বিদ্বেষভাঁব নাই। এই ভেদাভেদ 

লইয়! জগতে সাধকের (রাধার) যে কলঙ্ক ঘোষণ! করে, দে 

কিছুই জানে না। তাহাকে জ্ঞান দিবার জন্ত শ্াম শ্তামারূপিণী 

হইয়াছিলেন। দাধক এই শক্তিকে এতদূর আয়ত্ত করিতে পারেন, 

যে তাহা! করতলম্থ আমলকবৎ জান হইতে থাকে । যে দিকে 

ইচ্ছা সেই দিকে এই শক্তিকে লইয়া যাইতে পারেন। এই 
শক্তিকে আকাঁশে তাড়িত বার্ডীবহ রূপে নিয়োজিত করিতে 

পারেন; শত মহত্র যোজনে সংবাদ আঁনাইতে পাঠাইতে 

গারেন, এবং শত সহজ যোজনে আপনার শকটবাছিনী 

করিতে পারেন । সাধক এই শক্তিকে এত দুর বশীভূত করিতে 
_গারেন। যোগী এই শক্তিকে আপনার যোগসাধনায় নিয়ো- 
জিত.করেন। কি উপাগ্নে শক্তি এত বশীভূত হয়? সে উপায় 
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আরাধনা, সাধনা, ধ্যান, ধারণা, চিন্তা, ভাবনা সহকৃত ভক্তি 

--নে উপায় গোপাঙ্গনাদহরূত রাধারপে প্রকটিত। বাঁধার 

বশীভূত শ্রীকৃষ্ণ, সাধনার বশীভূত প্রণীশ্তি। ভক্তির ভগবান। 
রাই রাজা। কৃষ্ণ রাধার অনুবর্ভী দাস, রাধার পদতলে। 

রাধাতে শ্তাম কেমন অনুরক্ত, যেমন প্রেমপূর্ণ স্বামী-_ 

ম্তীতে অনুরক্ত। কৃষ্ণ_রাঁধার ক্রীড়নক। রাধার কাছে 

শ্তাম রমণ-ময়, লীলাময়। কৃষ্ণ রাঁসবিহীরী। এই. রাধা 
কৃষ্ণের রাঁমলীলায়, সাধকের নিকট শ্রশীশক্তির এই লীলাময় 

মনোহর মুত্তি আমরা সদর্শন করি। কখন সন্দর্শন করি? 
একদিন অমাবস্তার ঘোর অন্ধকারে কালী মুত্তির পূজা করিয়া, 
একদিন নবমীর অর্ধ জ্যোৎন্নালোকে জগদ্ধাত্রী পুজা করিয়া, 
পূর্ণিমার পূর্ণ জ্যোতসায় আর এক দিন রাধার রাস-বিহার 

দেখি। হৃদয়ে ক্রমে ক্রমে শক্তি-কুমুম ফুটিয়া উঠে। কৃষ্ণ কেমন 

রাদ-বিহারে রাধার নিকট আগমন করিতেছেন, ক্রমে ক্রমে 

উদয় হইতেছেন, জ্যোতম্না ফুটিতেছে, আর রাধার রাস-যাতর। 

আদিতেছে, পূর্ণিমার পূর্ণবিকাশে রাধার মনে শ্তাম নৃত্য 

করিতেছেন, এই নৃত্য মন্দর্শন করিবার জন্য, হিন্দু এক দিন 

কাঁলতয়ন্করী কালী-ূর্তি দেখিয়া শিহরিয়া উঠিয়াই মনোহর 
শ্বাম-শশধরের মোহন মৃত্তি করন ও ধারণা করিয়া তবে শান্ত 

হইলেন; তখনপ্টারুচন্ত্র হাসিতে লাগিল। রাস-বিহ'রে ফুল 

ফুটাইলেন। মহাশক্তির ত্রিগুণাত্বিকা কল্পনার পুজা করিয়া 

পরে সেই শক্তির মোহিনী মৃত্তি সকল কল্পনা করিলেন। 

সাধকের মনে বৃন্দাবন ফুটিল। মহাশক্তির পূজার পর কের 

পু! আরদ্ধ হইল। রাস ও দোলের ঘটা পড়িল্। স্ৎসনন 
ধ 
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ধরিয়া আমরা এইরূপে শক্তিকে পুজা করিতেছি। সন্ধৎসর কি, 
সাংসারিক ও বিষয় কাধ্য কালে আমরা প্রতি মুহূর্তেই শক্তির 
পূজা করিতেছি। এক এক বার মন ববিত্বে ফুটিয়া উঠে। 
বিষয়ীর হৃদয়ে পদ্মফুল ফুটে, জ্যোতম্লালোক উদ্তাদিত হয়। যখন 
যখন এইরূপ জ্যোতসালোকে আমাদের হৃদয় প্রভীসিত হয়, 

তখনই আমর হৃদয়ের কবিত্ব ও কল্পনা বাহিরে গ্রকটিত 

করি। বাঁছিরে প্রকটিত করিয়া হৃদয়ের আনন্দ-উৎম উৎ- 

সারিত করি। এই আনন্দ-উৎস জন্মাষ্টমীতে প্রথম উৎসারিত 

হয়। ঘোর মাঁয়ামোহ ও পাপান্ধকারে হৃদয় আচ্ছন্ন থাকিলেও 

আমাঁদের হৃদয়ে এক বার নবগ্রহের উদয় হয়। জন্মাষ্টমীতে 

শক্তির প্রথম রূপ বিকাশ হয়। একদ| হৃদয়ের ঘনঘটার মধ্যে 

জ্যোৎস্না বিকাঁশিত হয়; অদ্বরাত্রের ঘন অন্ধকারের পর 

হৃদয়ে অষ্টমীর আধ আধ জ্যোতস্বা ফুটে, হৃদয়ে দেবভাব 

স্চারিত হগন। দেবভাব-রূপী দেবকীর গর্ভে সর ভূতের 

বাসস্থান-ন্বরূপ বাস্থদেব উদয় হন। কৃষ্ণের জন্ম হয়। যেন 
কি মহার্ রত্র লাভ হয়। এ রত্ব কাহাঁকে দিবার নয়। ইহ! 

যেন চুরি করা ধন। এ পাপের কংশ মহাবৈরী; পুণ্যের অন্তরঙ্গ 
গাপ, হৃদয়ের শক্র হৃদয়, এখনি এই শক্র নবোদ্দিত এই 

দেবরত্বকে হরণ করিবে, এ ধন রাখি কোথায়! এত আনন্দ 

হয়ে ধরে না! এ ধন রাখিবার একমাত্র শ্থান আনন্দধাম 

ও নন্দালয়। নন্দালয় গোপালয়, গোপালয় হৃদয়ের দেবালম্ব 

ও আনন্দধাম। সেই আনন্ধাম ও নন্দালয়ে নবোদিত আননদ- 

ময় কৃষণচন্দ্রকে লুকাস! রাখি। বিষয়-বাসনারূপী যমভগ্নী যমুন! 
পার করিয়া হৃদয়ের দেবমন্দিরে তাহাকে স্থাপন করি। যেন 
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যখনি মানবহৃদয়ের তমোরাশি তিরোহিত হইয়া! হৃদয়ে 

দেবভাঁবের জ্যোত্স্। ফুটে, তখনই কৃষ্ণ জন্ম গ্রহণ করেন। এই 

জন্মাষ্টমী হয় ত প্রতিদিন প্রতিক্ষণে ঘটতেছে। কিন্তু ইহার 

স্বরূপ কি গ্রকার, তাহ! বাহ জন্মাষ্টমীতে প্রকাশিত হইয়াছে। 

মানবহৃদয়ে ষে শক্তির বিকাশ, ইহ জগতে মানব-চেতনায় যে 

শক্তি পরাকার্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই শক্তি ভগবতী; তাহাই 

শ(মা, তাহাই শ্তাম। বাহ্জগতে জড়শক্তি যেমন ছুর্দমনীয়, 

চেতন জগতে মানবহ্ৃদয়ের দ্রেবতাব ও বলবিক্রম তেমনি 

দর্দমনীয় ও অগ্রমেয়। এই হৃদয়শক্তি, গঙ্গার গ্তাঁয় বেগবতী । 

দেই বেগে প্ররাঁবত ভাসিয়া যায়। এই দেববল, এই কৃষ্ণশক্তি 

একদিন গিরিগে বর্ধন ধারণ করিয়া ইন্ত্রিয়গীড়নরূপ ইন্দ্রের 

কোঁপ নিবারণ করিতে পারে। এই কৃষ্ণশক্তি একদিন বিরাট- 

ুদ্তিতে প্রচণ্ড মার্ৃণ্ড অপেক্ষাও খরতররূপে প্রতীয়মান হইতে 

পারে। এই শক্তি এত বৃহৎ, যে তাহা বিষ্ুনাম ধারণ করি- 
ঘাছে। তাহা হৃদয়ের গ্রমত্ততাকে দমন করিয়। মধুসদননামে 

প্রথিত হইয়াছে। মানবের হৃদয়-বলের নিকট মানবের দেহবল 

অতি সাঁমান্ত জান হয়। এই নবদ্বারবিশিষ্ট দেহরূপ দ্বারকাপুরীর 

অতুল প্বর্ধ্য ও ধন, মণি ও মাঁণিক্য, বসন ও ভূষণ, বল ও 
বীরধ্য, সকলই কৃষ্ণশক্তির সহিত তুলনায় লঘু হইয়া গড়ে। 
কঝিণীর কৃষ্ণতক্তি সত্যভাঁমার দর্পচূর্ণ করে। হৃদয়ে বিক্রম 
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খন দেবভাঁবে শাদিত হইয়া কার্য্য করে, তখন তাহা অজেয় 
হইয়। পড়ে। যখন কৃষ্ণ অজ্জ্নের সারথি হন, তখন এই 
সারের কুরক্ষেত্ররূপ কার্ধ্যক্ষেত্রের যুদ্ধে নিশ্চয় জয়লাভ হয়। 

পাঁপের ছূর্য্যোধন ভীম গদাঁঘাতে পরাজিত হয়। দ্রৌপদীর 
অপমান লাঞ্চিত হয়। ধর্মরাঁজের সিংহাসন পুনঃস্থাপিত হয়। 

ঘ্বৈপায়ন ব্যাস এই কৃষ্ণশক্তির মাহাত্ম্য বিলক্ষণ বুবিয়াছিলেন। 
তিনি সঞ্জয়ের মুখে এইরূপে কৃষ্ণগীত গাইয়াছেন £__ 

“মহাত্মা! বাসুদেব অগ্রমেয়, তিনি সর্বভূতের বাসস্থান ও 

দেবসস্তব বলিয়া তাহার নাম বান্ুদেব। তিনি বৃহৎ বলিয়। 

বিষ্ুনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ম1 শবের অর্থ বুদ্ধিবৃদ্ধি; তিনি 
মৌন, ধ্যান ও যোগ দ্বারা আত্মার উপাধিভূত সেই বুদ্ধিবৃত্ত 
দূরীকৃত করিয়াছেন বলিয়া! তাহার নাম মাধব। তিনি সর্বতত্বের 
যথার্থ জ্ঞান লাভ করিয়া মত্ততারূপ মধুদৈত্যকে বিনাশ করিয়া- 
ছেন বলিয়া মধুসদননামে প্রথিত হইয়াছেন । কৃষিশবের অর্থ 

সত্ব। ও ন শবের অর্থ আনন্দ, মহাত্মা মধুস্থদন সং ও আননা- 

ময়, রমগ ও লীলাময় বলিয়! কষ্চনামে বিখ্যাত হইয়াছেন। 
পুগডরীক শষের অর্থ পরম স্থান ও অক্ষশণবের অর্থ অব্য, 

বাস্থুদেব পরম স্থানে বান করেন ও তাহার ক্ষয় নাই বলিয়। 

তাহার নাম পুণুরীকাক্ষ হইয়াছে। তিনি দস্থ্যগণকে বিত্রামিত 
করেন বলিয়! জনার্দন নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। বৃষভ শবের 
অর্থ বেদ ও ঈক্ষণ শবের অর্থ জ্ঞাপক) বেদ তাহার জ্ঞাগক 

বলিয় তাঁহার নাম বুষভেক্ষণ। তিনি কাহার গর্ভে জন্মগ্রহণ 

করেন না বলিয়া! তাহার নাম অজ। তিনি সাতিশয় দাস্ত ও 

ইজিয়গণের মধ্যে স্বগ্রকাশ বলিয়। তাহার নাম দামোদর | 
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তিনি সর্বতৃতের পুরণকর্তা ও সর্বভূত তাঁহাতেই অবসন্ন হয় 
বলিয়া! তাঁহার নাম পুরুযোত্তম। তিনি জয়শীল বলিয়! লিফু, 

নিত্য বলিয়। অনস্ত ও ইন্দ্রিয়গণকে প্রকাশ করিয়াছেন বলিয়। 
গোবিন্বনামে বিখ্যাত হইয়াছেন |” * 

এই কথায় ব্যাস কৃষ্ণশক্তি কীর্তন করিয়াছেন সঞ্জয় এই 

মকল বাক্যে কৃষ্ণমহিম। কীর্তন করিয়| পুক্রবতমল 'অন্ধ ধৃত-. 

রাষ্ট্রের মনে ধর্ম ও কৃষ্ণভক্তি উৎপাদিত করিয়। দিয়াছিলেন। 

তন্জন্ত ধৃতরাই্ও একদিন ছুর্যযোধনকে ধর্মাবিরোধী যুদ্ধ-বিপক্ষে 

উপদেশ দিয়াছিলেন। হৃদয়ের এই সাত্বিক ভাব, এই দেবভাব, 

এই শ্রীণীশক্তির সঞ্চার যখন অবিচলিত থাকে, ঘখনই ভাছা 

কৃষ্ণশক্তি ও ভগবচ্ছক্তি। যোগীরা এই কৃষ্$শক্তি ও তগবচ্ছক্তি 

লাভ করিবাঁর জন্য শরীর পতন করিতেন। ব্যান ভগবদগীতায় 

যোগপিদ্ধির চরম ফল ও মোক্ষ বলিয়৷ ইহাঁকেই উল্লেখ 
করিয়াছেন। কৃষ্ণলাঁভের জন্ত যোগপাধনা। ব্যাসের এই 
মহদ্বাক্য শাঙ্করভাষ্ে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে। যে হৃদয় 

এই কৃষ্ণশক্তি ও সাত্বিকবলে বলীয়ান হইয়াছে, তাহা 

নবজীবন লাভ করে। সাধক প্রতি বৎসরে কৃষ্ণশক্তি প্রাপ্ত 

হন। জন্বাষ্টমীতে প্রতি বৎসরে সাধকমণ্ডলীর হৃদয়ে কৃষ্খের 

পুনর্জন্ম হয়। জন্মাষ্টমীতে শক্তির পুনর্জন্ম হয়। যখন ঘোর 

গ্রাবৃট্ুকালে, ৰঞ্চাবাঁত ও বর্ষ! ধতুতে সংসার ধ্বংস হইবার 
উপক্রম হইতেছে, তখন সাঁধক ভাবেন, আবার প্রলয়ের পর 

সষ্টি হইবে। শুষ্কপত্র পড়িলে শরতের বৃক্ষলতায় আঁবার নবপত্র 

মুগ্জরিত হইবে। মহাঁশক্তি আবার জন্মলাভ করিবেন। আবার 
৯. মহাঙায়তীয় যানসন্ধি পর্বত একোননগ্ুতিতম অধায় দেখ। 



৭৮ দেব-স্ুন্দরী | 

সংসার সুচারুবনূগে এক বদর চলিবে। এই এক বংদরে বারে 
_থারে শজির রূপ দেখ, আর শত্ভিকেই পুজা কর। কখন 

শক্তির বিকট মূর্তি দেখ, কখন শক্তির মোহিনী মৃদ্তি দেখ। 
যখন শক্তির স্ঙি আরন্ধ হন, তখন তাঁহার মোহিনী মৃষ্তি। তখন 
তিনি কৃষ্কমুষ্তিতে জন্মলাভ করেন। মাধকের মনে এই মুগ্তিতে 
এশীশক্তি প্রথম উদয় হন। বালার্কের স্তায় এই এরশীশক্তির 
প্রথম আভাঁম। হৃদয়-গগনে এই শক্তি যেমন উদ্দিত হইতেছেন, 
তেমনি তাহার আলোক-গ্রভ1 দেখ! দিতেছে। শক্তি যেমন 

বিকাশগ্রাপ্ত হইলেন, যেমন তাহার তেজ বাড়িল, হিন্দ 
অমনি ছুর্গাপুজা করিলেন। আবার খতু-ক্রমে যেমন শক্তির 
বাহ-বিকাশ হইতে লাগিল, শক্তিমান নব নব ভাবে, নব নব 

মৃদ্তিতে বিকশিত হইলেন, তৎসঙ্গে সন্ধে তাহার নব নব পূজার 

ব্যবস্থা হইল। শরতে, বসন্তে, পূর্ণিমায়, অমাবন্তায় শক্তিমানের 
নব নব মৃষ্ঠি দেখা যায়, স্থৃতরাং সেই সেই কালে তাহার নববিধানে 
প্রতিমা-গ্রতিষ্ঠা ও পূজা। সম্বত্মর ধরিয়! এইরূগে হিন্দুরা শক্তি- 
মানের পুজা করিয়। গিয়াছেন। 

পূর্বে বলিয়াছি, এ জগতে শক্তি ভিন্ন আর কিছুরই পৃজ| 
হয় না। বিকটমুর্তিতেও শক্তি, অতি মোহিনী মুত্তিতেও শক্ি। 

শক্তি তয়ঙ্করী, শক্তি মোহকরী, শক্তির এই হরিহর মুষ্তি। 

শক্তিকে শুদ্ধ ভয় করি না, তাহার গ্রভাবে মোহিতও হইয়া 

যাই। শক্তি কখন ভয় দেখাইতেছেন, কখন চমকিত করিতে 

ছেন, ধীরে ধীরে হরদয়কে আকর্ষণ করিতেছেন, কখন হৃদয়কে 

নাচাইতেছেন, কখন ভক্তির উৎন উৎসারিত করিতেছেন। 

ফাহা। কিছু ঘটিতেছে, সকলই শক্তির বিকাশ মাত্র। আইন 



শক্তিপূজা। ৭৯ 

আমর] মহাঁশক্তিকে পুজা করি। তাঁহার পদে প্রণত হুইয়! 
তাহার সাধন! করি। সাধনা করিলেই সিদ্ধি হয়। জগতে 

শক্তির সাধনায় মকলই সম্পন্ন কর! যাঁয়। ভারতের ' পূর্বতন 
উন্নতি সকলই শক্তির সাধনা-গ্রভাবে। আজি ইউরোপীয় 

মভ্যত। শক্তির মাহাত্ম্য শতমুখে ঘোষণা! করিতেছে। 

আমাদের পূর্বতন আর্ধ্যজাতি যে শক্তিপূজা প্রতিষ্ঠা করিয়া- 

ছেন, তাহা অলীক কল্পন! নহে। জগতে যদি কিছু সং ও নিত্য 

পদার্থ থাকে, তাহা। সর্বাশক্তিমান্, তাহা সাংখ্যের পুরুষ গ্রকৃতির 

সমষ্টিমূলতত্ব, তাহ! বেদান্তের মায়াশিত একমেবাদ্ধিতীয়ং। 

তাহ! একদা! জগতের আগ্রপন, আবার তাহারই পরিণাম জগৎ। 

তাহা নিজে নিত্য ও অপরিণামী; কিন্তু তাহার বিশেষ গুণ 

এই, তাহা অসংখ্য পরিণাম প্রাপ্ত হইতে পারে, অথচ অপরি- 

বর্তনীয়রূপে আবার দেখ! দেয়। এই জন্য তাহাকে নিত্য মং- 

পদার্থ কহে। তাহা ম্ড বটে, অথচ শক্তি ও মায়! তাঁহার রূপ। 

তাহ! নিত্য পুরুষ বটে, অথচ প্রকৃতি তাহার পরিণ।ম, জগৎ 

তাহার রূপ। তাহ! চিরকালই বর্তমান, চিরকালই পুরুষ প্রকৃ- 

তির অভিন্ন ভাব। যিনি ভিন্ন ভাবেন, তিনি কল্পনায় ভিন্ন 

ভাবেন মাত্র। প্রকৃতি পুরুষ নিজে অতিন্ন। কল্পনায় ভিন্ন 

ভাবিতে পার! ধায় বলিয়া বাস্তবিক প্রন্কৃতি পুরুষ ভিন্ন নহেন। 

আমরা ভিন্ন করিয়। ভাবি মাত্র। এই মহাশক্তিমানের তুলনা 
ন[ই। এজন্য এই মহাশক্তিমানের প্রকৃতি ও ধর্ম তুলনা অথবা 

দৃষ্টান্ত দিয়! বুঝান যাঁয় ন!। যিনি তুলনা! ও দৃষ্টান্ত দেখাইতে 
যাইবেন, তিনি নিশ্চম্ ভ্রমে পতিত হইবেন; কারণ, অনিত্য 

জাগতিক ব্যাপারের দহিত নিত্য বস্তর তুলন। হয় না। 



দেবপৃজ! পৌত্তলিকতা নহে । 

আমর! তত্ব-জ্রানে এই শক্তিমানকে অনুভব করি। সামন্ত 

জ্ঞানে শক্তিমানের শ্বরূপ বুঝিতে পারি না, কিন্তু তাহার আভাদ 

পাই মীব্র। তাহাই জানের অনুভব ও উপলব্ধি। এই উপলব্ধি 
মিথ্যা কল্পনা নহে। ইহাকে ধিনি মিথ্যা বলিবেন, তাহার নিকট 
কিছুই সত্য নাই। জ্ঞান তাহাকে বাস্তবিক পদীর্ঘ বলিয়া উপ- 
লন্ধি করে, তাহার গুণাগ্ডণ বিচার করে, তাহার মাহাত্মা, গ্রকা- 

ওতা, সৌন্দর্য্য, ভীষণতা, তাহার অনন্ত ও নিত্যভাব উপলব্ধি 
করে। কিন্তু মানবের মন শুদ্ধ উপলব্ধি করিয়া ক্ষান্ত হয় না। 

উপলব্ধিতে এই মহাশক্তিমানের যে মকল গুণাগুণ অনুভূত হয়, 
কল্পনা তাহাদিগকে সাজাইতে বমে। কারণ, মানুষ শুদ্ধ জ্ঞানবান 

গ্রাণী নহে। মানুষের কল্পনা, বোধ হয়, জ্ঞানবৃত্তি অপেক্ষাও 

তেজন্বিনী। জ্ঞানাজ্জিত দামগ্রী সকল কল্পনা মৃত্তিমতী করিয়। 
দেখাইতে চাঁয়। কেন দেখাইতে চায়? মানুষ শুধু জ্ঞানবান 
নহে, করনমম্পন্নও নহে। মানুষ জ্ঞান, কল্পনা ও প্রবৃত্তিময়। 

তিনি এই তিন গুণে সমগ্র মনুষ্য। জ্ঞান যাহা! উপলব্ধি করে, 
তক্তি বলে, আমি তাহ! পুজা করিব। গ্রীতি বলে, আমি তাহা 

ভালবাসিব। অনুরাগ বলে, আমি তাহ! যতনে ধারণ করিব। 

দয়া বলে, আমি তাহাকে স্বর্ণালঙ্কারে ভূষিত করিয়া রত্রময় 
সিংহাসনে বদাইয়! তাহার জন্য দেবমন্দির গড়িয়া দিব, সেই 
মন্দির-ত্বরে অন্ননত্র করিব। বিশ্ব্রক্মা্ডের অতুল ভাওার 

হইতে জ্ঞান যে সকল রত্ব আহরণ করিয়া হৃদয়রাজ্যে আনয়ন 
করে, অনুরাগ, প্রীতি, দয়া ও. তক্তি অমনি তাহা দেখিতে 



দেব-স্থনারী। ৮৯ 

পাঁয়। বঙ্পন| জাঁগরিত হইয়া উঠে, শোভার উপর শোতার 
টি করে, দৌনদর্ঘযকে মূর্তিমান করে; অন্ুরাগ, গ্রীতি ও ভক্তির 
সামগ্রীকে মূর্তিমতী করে । এই সমস্ত আধ্যাত্মিক ব্যাপার অলীক 

্বপ্র নহে। এই আন্তরিক ব্যাপার গ্রতিক্ষণে গ্রতি লোকে 
ঘাটতেছে। কল্পন| যে মৃষ্তি দেয়, তাহা অলীক স্যটি নছে। 
তাহা বাস্তবিক জ্ঞানোপলব্ধির সামগ্রী। কল্পনা যখন ভক্তির 
আঁদেশক্রমে এই মূর্তি সকল গড়িতে থাঁকে, তথ্থন হৃদয় দেব- 

মুক্তিতে পরিপূর্ণ হয় হৃদয়ে প্রতিমার গ্রতিষ্ঠ| হয়। দেই হদয়- 
প্রতিমার বাহ বিকাশ মাত্র দুর্গোৎসব, সরস্বতী ও লক্ষমীপুজা, 

কালী ও জগদ্ধাত্রী পুজা, রাধা ও কৃষ্ণলীল!। হৃদয়ে যে মৃষ্তি 
আগে কল্পনা স্বর্ণসিংহাঁসনে বমাইয়াছে, ভক্তি আগে যে মূর্তিকে 
ফুল ও চন্দনরসে চ্চিত করিয়াছে, বাহিরে, পরে আমর! মেই 

গ্রতিমাকে মুত্তিমতী করিয়া পূজা করি। এ কি মিথ! কল্পন]? 
এ কি ভ্রান্তি? এ কি পৌত্তলিকতা, এ কি পুতুল পূজা, ছেলে 
খেলা? যে এ কথা বলে, দে মহা ভ্রান্ত। এইকপ প্রতিমাপূজার 
ফল--ভারতীয় মুনি খষিগণ। 

এ ষদ্দি পৌত্তলিকত! হয়, জগৎ এই পৌত্তলিকতায় পরিপূর্ণ, 
গ্রতি বোক এই পৌত্তলিকতায় পরিপূর্ণ। যে দোষারোপ করে, 
সেই নিজে পৌত্তলিক; সে নিজেই প্রতিক্ষণে প্রতি মুহূর্তে 
শক্তির উপাঁদন1 করিতেছে। এই শক্তি-পৃজ! শুদ্ধ হিন্দুর পূজ! 
নহে; ইহ! সর্বজাতির সম্পত্বি। প্রাচীন হিন্দুর! সাধারণ হদয়- 

তত্ব তন্ন তন্ন বুবিয়াছিলেন। বুঝিয়া, যে গ্রাতিমা-পৃজা, যে 

শক্তিপূনা! স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, এক দিন তাহা সমগ্র জগতে 

ব্যাপ্ত হইবে, এমত আশা করা যাইতে পারে। জগৎ যখন হিন্দুর 



৮২ দেবপৃজ| পৌত্তলিকতা! নহে। 

ব্যবস্থা ও পূজা! পদ্ধতির প্রন্কত অর্থ ও গৃ় তত্ব গ্রহণ করিবে, 

তখন জগৎ সেই পদ্ধতিতে নিশ্চয় মাতিবে। এই আমাদের 

ধরব বিশ্বান। এখন শুদ্ধ এই চাই, প্রাচীন হিন্দুরা যাহা করিয়া 

গিয়াছেন, আমরা! তাহার প্রকৃত অর্থ গ্রহণে সমর্থ হই, ও 

ত্দন্ুসাঁরে কার্ধা করিতে অগ্রসর হই। শক্তির প্রন্কৃত পুজা 

আরম্ভ করি। রাঁধাকৃষ্েে সাধকের ভক্তিভাব দেখি, বৈজ্ঞানিকেন্প 

শক্তিপাধনা দেখি। সরন্বতী ও গণেশ পুজায় জ্ঞানালোচমা 

করি। লক্ষমীপুজায় ভারতকে প্রশ্বর্য্যে পরিপূর্ণ করি। কার্তিক 

পূজায় প্রকৃত পুরুষকার ও কুমারের দেবৰীরত্ব লাভে যত্ববান 

হুই। মহ্ষিম্দিনী তগবতী ছুর্গা পৃজায় পশুবলরূপ মহিযাস্থরকে 

বিনাশ করিতে শিখি। কালী পুজায় পাপের রক্তবীন্ছের ধ্ব'ম 

করিতে শিখি। জগদ্ধীত্রী পুজায় পশুবলকে শাসন করিতে 

শিখি। এবং যাহাতে লোৌক-সমাজের পরিত্রাণ ও রক্ষা হয়, 

পরিপুষ্টি ও শ্রীবৃদ্ধি হয়, এরূপ সদনুষ্ঠানে দিনরাত ব্যাপৃত 

হুই। এরূপ শক্তি পূজার প্রতিষ্ঠ না হইলে ভারত উঠিবে 

না, _আমাদের উন্নতি সাধন হইবে না। আইস, আমরা এক- 

তানে, একমনে সকল হিন্দু ও ভাঁরতবাসী মিলিয়! প্রকৃত 

শক্তিপূজায় প্রবৃত্ত হই। আর এক বার জগতে ভারতের জয় 

ঘোঁষণ। করি। | 



৮৩ 

রদন্তে। 

বনন্তে গ্রকৃতি-সুন্দরী | 

বমন্তকাঁলের নাম করিবামাত্র মনে এক অনির্বচনীয় ভাবের 

সঞ্চার হয়। সে ভাঁবকে তুমি কি বলিবে? বলিবে সৌন্দরধ্য-_ 
কান্তি-শোভা--বূপ-লাবণ্য-রমণীয়তা? তা বলিলেও তো 

তৃপ্তি হয় না। মে ধৌন্দর্য্যের নহিত যে মাধুরী আছে, দে 
কান্তির মহিত যে কোমলতা আছে, গে শোভার সহিত যে 

স্তামলতা আছে, সে রূপের সহিত যে নবীনতা আছে, সে 

লাবণ্যের সহিত যে বিচিত্রতা আছে, সে রমণীয়তার সহিত যে 

এক অভূতপূর্ব স্বথ আছে। এ দয়স্ত ভাবের সঙ্জে যে এক 

উল্লান আছে-_যে উল্লাসে শুষ তরু মুঞ্জরিত হয়, যে উল্লাসে 

পিকবধূ ডাকিয়া! উঠে, যে উল্লাসে কুস্মাবলী ্নডুটেত হয়, 

যে উল্লাসে ভ্রমর! ফুলে ফুলে গুঞরিয়৷ বেড়ায়, যে উল্লামে 

মলয়ানিল কুঞ্জে কুঞ্জে ভ্রমণ করিয়! চারিদিক মৌরভে পরিপূর্ণ 
করে, আর ধীরে ধীরে মুদুহিল্লোলে তোয়ার গাত্রে মধুরতা 

ম্ধারিত করে-_রদন্তের সে উল্লাদকে তুমি কি কথায় বিকাশ 
করিতে চাও? দে উল্লাদ কি কথায় প্রকাশিত হয়। 
এই মধুর বসন্তকালে প্রক্কৃতি শত শোভায় শোভিতা। বনে 
রল্লরী সকল মৃদু সমীরণে নৃত্য করিতেছে। তরুরাজি নব 
কিমলয়ে নানাবর্ণে রঞ্জিত হুইয়াছে। গ্রস্থনরাশি তরুরাজিকে 



৮৪ দেব-স্থন্মরী। 

শোভিত করিয়াছে। ভারতের উদস্তানরূপ বঙ্গদেশে বসস্তের 

রমণীয়তা সর্কত্রব্যাপ্ত। কুন্ুমাকর দর্বত্রই কুন্ুমমালায় 
সুশোভিত কিসলয়-কাস্তিও কুন্থুমের সৌন্দর্য্য সুরঞ্িত। 
বনবল্পরীর নৃত্য ও হান্ত, কুম্নম-শোভ। বুঝি পরাজিত করে। 

মুকুলমালাও ফুলকুলবিজয়িনী। দেখিতে দেখিতে কত ফুল 
দুটিতেছে। কত বিচিত্র বর্ণের রাগরঞ্জন তোমার চিত্তবিমোহন 

করিতেছে । আর জলে-_সরোবরে নলিনী ঢল ঢল করিতেছে । 

এ যে সকল শোভাকে পরাজয় করিল! তেমন সুষমা, তেমন 

রমণীয়ত! বুঝি আর কুত্রাপি নাই। তুমি যদি কবি হও, তবে 
এই রমণীয় রূপ যথার্থ অনুভব করিতে পারিবে । তবে দেই 

মরোবরের কমলরঞ্জিত দেশকে প্রর্ৃতিসুন্দরীর এক বিচিত্র 

আসন-রচনা বলিয়। দেখিতে পাইবে। নেই' বিচিত্র কমলদল- 

স্থরঞ্িত আসন যেন কোন দেবীর অন্ত প্রস্তত্ রহিয়াছে । 

খতুরাজ বুঝি প্রমগ্রতিমার জন্য দেই আমন রচন! করিয়াছেন। 
রুবি! তুমি দেই কমলদলবাঁদিনীকে সেইখানে কল্পন! কর.। 

' কল্পনা কর, তিনি মেই কমলদল শোভিয়া উদয় হইলেন, 

উদয় হইয়! ঘরসীমাঝে দীড়াইলেন। ধাঁড়াইলেন, করে কমলিনী। 
চন্ত্রনিভাননা অবনত মুখে সরপসীর মোহনমুকুরে বুঝি নিজ মুখ- 

বিশ্ব দেখিয়া মোহিত । তাই ঈষৎ বঙ্কিমতাবে দড়াইয়। 
আছেন। দেখিতেছেন, যেন সেই ভঙ্গিমাতেই তাহাকে ভাল 

দেখায়। বিশ্বাধরার মুখমাধুরী বরিয়! পড়িতেছে। নেই মাধুরীর 
নিঃদরণে এক একটি নব কমন প্রস্কুটিত হইতেছে, অথবা 

কোথাও কমলদলে নব নব রাগরপগ্রন উদ্ভাসিত হইতেছে। মোছি- 

মীর চিকুরদামে কত কুন্দকলি বিকমিত। পৃষ্ঠে লন্বিত! বেণী। 



বসন্তে প্রকৃতি-সুন্দরী। ৮৫ 

চিরযৌবন! নবলাঁবণ্যে বিমোহিনী। প্রেমের মধুরতা সেই 
লাঁবণ্যে ঃ আর চির-নবীনতা সেই যৌবনে। প্রেমের সরসতার 

নবীন! গ্রফুল্লিতা। প্রফুল্লিত! যেন কুম্থমশোভা। মধুকর-নিকর 
তাই গুন্ গুন্ গুঞরিয়া ভ্রাস্তিক্রমে কভু বিশ্বাধরে, কু ব 

কপোলকাস্তিতে বসিতে আদিয়! ঘুরিয়া ফিরিয়া দুরে যাই- 

তেছে। বসস্তরাগের নবীনতা, মনোহাঁরিতা এবং সৌকুমার্য্য 
তাহার রূপে বিকশিত হুইয়াছে। দেবজ্যোতিঃ তাহার চারি- 

ধারে। পুষ্পবর্ষণে যেন সেই বিভ! ঝরিয়া পড়িতেছে। দেবতারা 

বুঝি পুষ্পবর্ষণ করিতেছেন । সৌরভে দিগশ আমোদিত। 
কবি সেই কমলাসনে প্রেমময়ী প্রক্ৃতিন্ন্বরীকে কল্পনাচক্ষে 

দেখিতে পাঁন। দেখিতে পান--সেই প্রেমময়ী দেখিতে দেখিতে 

স্বগ্বৎ হাদয়ে মিলাইয়! যান। তাহার প্রেমভাঁব হৃদয়ে রন্দুরিত 

হইতে থাকে । তখন কৰি বাঁদস্তী দেশের সমস্ত সৌনার্যো ও 

নবজীবনে--কুঞ্জে, বনে, কাত্তারে, নবপল্লপবে, নবকুন্ুমে, নব 

রঞ্জনে এক অভূতপূর্ব প্রেমের বিকাঁশ দেখিতে পান। দেখেন, 

প্রেমে পুনজ্জবিত। প্রকৃতি, বসন্তের নবসৌনর্ষ্যে বন্দাবনশোভা 

বিকাশ করিয়। জগৎকে মুগ্ধ করিতেছেন। অথব৷ প্রকৃতি বুঝি 

পুরুষকে সাজাইতেছেন--প্রেমময়ী প্রকৃতি বুঝি পুরুষকে প্রেম- 

ময়রূপে সাজাইতেছেন। জগৎপতি আজি প্রেমময়ী প্রৃতি- 
সুন্দরীর লীলায় অন্থুরত্ত। গ্রেমময়ী প্রক্কৃতি যেন নিজ মাধুরীতে 

জগৎসংসারকে নবজীবনে নুতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। 

ংসার প্রফুল্পতায় হাসিতেছে। আনন্দময়ের সংসাঁরধা্ক 

নবরসে স্ীবিত হইয়া উঠিগাছে। বসস্তময় মেই আনন্দ ও 
উল্লাস। | 



৮৬ 

বমস্তোৎ্সব। 

আর্ধ্যখষিগণ যেমন চিন্তাশীল, তেমনি ভাবুক ছিলেন। 

তাহারা পঙডিতের সৃম্মম বুদ্ধিতে চিন্তা করিতেন, আবার কবির 
কল্পনায় দেই সকল চিন্তাগ্রস্থত রড়কে সজ্জিত করিতেন । 
তাহারা যাহা দেখিতেন, কবির রসে তাহ! আগত করিতেন। 

প্রক্কৃতির এ্্্যপূর্ণ আর্ধ্যধামে ষাহারা বাদ করিতেন, তাহারা 

যে স্বাভাবিক কবি হইবেন, তাহ! কিছু আশ্চর্য্য নহে') কিন্ত 

আশ্চর্য্য এই, দেই আর্ধ্যধামে আমরাও বাদ করিয়া, আমাদের 
রলহীন হৃদয়ে তাহাদের কাব্য-ভাব-গ্রহণে অনেক ময়েই অসমর্থ 

হই। কাব্যকে আমারা রমহীন করিয়া নীরন ঘটনারূপে অব- 
লৌকন করি। যাহা হউক, যে খধিগণ এইরূপ স্বাভাবিক কবি 

ছিলেন, মধুময় বমস্তকালে তীহাদের হৃদয় উৎম যে সহশ্র ধারায় 
উৎসারিত হইবে, তাহা বিচিত্র নছে। দার্শনিক চক্ষে তাহারা 
গ্রকৃতির বসন্ত সঙ্জা অবলোকন করিয়াছিলেন, এবং কবির 

হুদয়ে তাহার প্রকৃত অন্ুভাব সকল আঁকিয়! গিয়াছেন। বসস্ত- 

কালে গ্রক্কৃতি যখন মহোৎদবে সজ্জিত, আর্ধ্য-খষি তখন সেই 
মহোত্মবে মিশিয়। উন্বত্তগ্রায় হইয়াছিলেন। উন্মত্তগ্রায় হইয়। 

সেই বমস্তোত্সবের যে সকল ছবি রাখিয়। গিয়াছেন, তাহার 

এক উতৎ্মব-ছবি বমস্ত-গঞ্চমী, আর এক ছবি শিব-চতুর্দশী, তৃতীয় 
চিত্র মদনোৎসব, চতুর্থ ছবি দেব-দোল, এবং সর্বশেষ সাধারণ 

মহোৎসব-_বাঁসস্তী পু্রী। এখন দেখ! যাউক, এই সকল চিত্রা" 
বলীতে কত নিগুড় তাবসমূহ সঞ্চিত আছে। 

বসন্ত-সজ্জিত শোভাময় গ্রকৃতি-মল্িরের দ্বারদেশে প্রথমেই 

ভানদেবী। সেই মন্দির-মমক্ষে উপস্থিত হইলেই তুমি বিদ্ধ! 
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দেবীকে দেখিতে পাইবে । তিনি অতি মোহন বেশে সেই বসন্ত- 
সজ্জার মধ্যদেশে হৃদয়-আকর্ষণী মুক্তিতে দর্শককে আহ্বান 
করিতেছেন । সেই বসন্ত সজ্জা মাঝে বিগ্তাদেবীর মুক্তি যত 
মোহন ভাবে গড়িতে হয়, আর্ধ্য-কর্পনা তাহ! গড়িয়া! গিয়াছে। 

দেই মুর্তি সরস্বতী ব্রগ্গাণ্ডের শতদল তাহার পদতলে, জানা- 
কর্ষণী মধুময় বীণ। তাঁহার করতলে, মোহকরী শ্রী ও লাবণা 

তাহার মুখমগ্ডলে, জয়ের উজ্জল কিরীট তাহার কুস্তলে,লাত্বিক- 

জানরূপ পবিত্র বিশদ বরণের বিমলতা তাহার বক্ষ-স্থলে। 

বসন্তকালের শোভাময় বিশ্বদৃশ্ত মধ্যে অবস্থিত হইয়া আর্ধ্য- 
থাষ ভাবিলেন, বিশ্বের এ কি কাণ্ড ! কিছু দিন পূর্বে দেখিলাম, 

জগৎ অতি বিশীর্ঘ অবস্থায় আছে, তাহ! শু্কপ্রায় ও নীরস 

হইয়া আসিতেছে । আজি অচিরাৎ তাহা! কিরূপে সরদ ও 

শোভাময় হইল | জগতের এই যে পরিবর্তন, এই যে হ্বাঁস- 

বৃদ্ধি, ইহা কিরূগে সম্পাদিত হয়? দিন দিন বৃক্ষ লতা কেমন 

গজাইয়া উঠিতেছে, কুসুম সকল বিকশিত হইতেছে, মুকুল 
উগ্দত হইতেছে, কোকিলের কঠদ্বনি কেমন শনৈঃ শনৈঃ উ্িত 

হইতেছে! এ রহস্ত কে আমায় বুঝাইয়। দিবে? কালি যাহ! 

মৃতগ্রায় শুদ্ধ ছিল, আাজি তাহা পুনর্জাবিত হই উঠিল 
কিরূপে? মৃত্যু ও জন্মের প্রহেলিকা কে বুঝাইবে? শুদ্ধ মৃত্যু 

ও জন্ম কেন? এ ষে পল্পব দিনদিন ধীরে ধীরে বাড়িতেছে, 

উহার বৃদ্ধির রহস্তই বা কি? 

মন্দেহের আন্দোলনে জ্ঞানের জন্ম ; আমাদের আর্ধ্য-খষির 

মনে এই রূপে জানালোক প্রভাদিত হইল। তাহার অন্তরে 
যেন ঈষৎ জ্যোত্ম্ালোক আমিল। অমনই তিনি সেই জানের 
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অধিকতর গ্রন্ফুরণের জন্ত বিদ্তাদেবীর আরাধনা! করিবেন, 

স্থির করিল্েন। বিদ্যাদেবীর আরাধনা! ন| করিলে, কে তাহাকে 

তত্বজ্ঞানে লইয়। যাইবে? কে ভীহাঁকে দিব্য চক্ষু দিবে? তিনি 

দিব্য চক্ষুলাভ করিবার জন্য বিদ্যাদেবীর ধ্যান ও আরাধনায় 

প্রবৃত্ত হইলেন। হৃদয়ে বাঁসস্তী-পঞ্চমীর জ্যোতনস। ফুটিয়াছে, 

দেই শ্রীপঞ্চমীতে সাত্বিক জ্বানের আরাধনায়, বিদ্যাদেবীর পৃজায় 

জগতের বাঁদন্তী শোভা! পরিপ্লুত করিলেন। সাধক যড়রিপু ও 

পঞ্চেন্দ্িঘ্ের মং্যম সাধন করিয়া তবে ষটু-পঞ্চমীতে তত্বক্ঞান- 

রূপিণীর আরাধনায় অধিকারী হইয়াছেন। 

তত্বজ্ঞানরূপিণী সরস্বতী হৃদয়ে আবিভূতি হইলেন। আর্ধ্য- 
খধি তখন বিশ্বের বাঁসন্তী সৌনর্য্যধামে সেই সরশ্বতী দেবীকে 

প্রতিষ্ঠিত করিলেন। দেখিলেন, মেই দেবীই এ শোভার লাবণ্য 

ও শ্রী) সমুদায় বসন্ত-দেশকে দেবী আলোকিত করিয়াছেন। 

কি যেন দিব্যালোক আসিয়া বসন্ত-ধাঁমের শ্রী সম্পার্দন করিল। 

সেই বমস্ত-সৌনরধর্য আরও সুন্দরতর হইল) জগৎ দিবা শোভায় 
শোতিত হইল। তাহার স্থূল শোভা অন্তর হইতে নুক্ম শোভার 

আর এক জ্যোতিঃ ফুটিল। নেই জ্ঞানজ্যোতিতে বসন্ত শোভার 
দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইল। 

আর্য্যখধি দেবীর আরাধনা করিলেন। ধ্যানে তিনি 
তাহার ষে রূপ দ্েখিলেন, সেই রূপে তাঁহাকে হদয়মনিরে 

স্থাপন করিলেন। সেই সরশ্বতীর রূপ আজিও জগজ্জনের 
মনোহরণ করিয়া রহিয়াছে। আর্ধ্য.খধির জ্ঞানালোক বুদ্ধি 

করিবার জন্য দেবী তাহাকে দেই বামন্তীষ়্ জগতের অভান্তর 
দেশে গ্রবেশলাতের অধিকার দিপা, প্রকৃতি-দেবীর মনদিব- 
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দ্বার মুক্ত করিয়া দিলেন। দেবীর দিব্য জ্যোতি; খধির মঙ্গে 

সঙ্গে গমন করিল। খধি সেই জ্ঞানদ্বার দিয়! প্রন্কতি-মনিয়ে 
প্রবেশ করিলেন। স্থুল প্রকৃতি ভেদ করিয়া! বিজ্ঞানধামে 

আদিলেন) পুরোভাগে দিব্য জ্যোতিঃ পথপ্রদর্শক । 

দেখিলেন, প্রকৃতির সমুদাঁয় ক্রিয়াই অভ্যন্তরে । বাহিয়ে 
যাহা দেখা যাঁয়, তাঁহ! অনবরতই পরিবর্তিত হইতেছে, প্রকৃতির 

রূপ কোন সময়েই স্থির নহে। সৃষ্টি, লয়, ও স্থিতি নিয়তই 

ঘটিতেছে। এমন ক্ষণ নাই, যখন স্যত্টি ও লয় হইতেছে না। 

একাধারে জন্ম, পরিপুষ্টি, বর্দন ও লয়। সকলই এক বীজ-মূলক; 
এই একই বীন্স হইতে পদার্থের সৃষ্টি হইতেছে, পরিপুষ্টি 

হুইতেছে, এবং প্রলয় হইতেছে। যাহা মূলতত্ব তাহা অনন্ত, 
নিত্য ও অব্যয়, কিন্তু পরিবর্ভন তাহার নৈমিত্বিক ভাব। 

সকলই এই অনন্ত সত্বে বিলীন ও পঞ্চত্ব গাইতেছে, আবার 

দেই লীনসত্ব নবীভূত হইয়া নব নব রূপে উদয় হইতেছে। 
যাহীতে লীন হইতেছে, তাহাতেই জন্মগ্রহণ করিতেছে । 

তোহে জনমি পুন, তোহে মমাওত 

সাগর লহরী সমান] 

বাস্তবিক সমগ্র প্রকৃতি-রাজ্য অনন্ত মূলদত্বেরই তরঙলীল! 

মাত্র। কিন্তু এই তরঙ্গলীল! অনস্তকালই চলিতেছে, কখনই 

তাহার বিরাঁম নাই। তাই, পতঞ্জলিদেব বলিয়াছেন, জগৎ প্রবাহ- 
রূপে নিত্য; তাহ! কুটস্থ নিতাতাপেক্ষা অনিত্য হইলেও 
প্রবাহন্ধপে নিত্য। এই নিত্য জগৎ-কার্যের আদিকারথ-_ 
কুটস্থ নিত্যসত্বা। ভগবান্ সেই নিত্যসত্ব!॥ প্রক্কৃতি মেই নিত্তা- 
সত্তা মধ্যে রঃ ও তমোগুণে জাগতিক ব্যাপারের মহামায়া 
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সমুতপাঁদন করিতেছেন। তাই তিনি মহামায়ারূপে স্ৃষি, স্থিতি 
ও লয়কারিণী। | 

আর্ধ্যন্ধষি ক্রমে প্রকৃতির অভ্যন্তরে গ্রিষ্ট হুইয়! গ্রলয়ের 

তয়স্কর মুর্তি দেখিলেন। গ্রলয়ই সৃষ্টির মূল, প্রলয়ই পরিপুষ্টির মূল। 
লীন অবস্থা! ধর্ধাধন্দ্ম জন্য নবীভৃত হইয়া সথষ্টি হইতেছে। অনংখ্য 
পদার্থের লীন অবস্থাতেই পদার্থ-বিশেষের পরিপুষ্টি । এই প্রলয়- 

শ্রোত অনবরত চলিতেছে, আর প্রক্কৃতির অবস্থাস্তর ঘটিতেছে। 
সমীরণের পরিমল-বহনে কুঙ্গমের ধ্বংস ! কুন্থমের পরিমলহরণে 

মনুয্যের নাসারন্ধে'র উল্লাদ ও বর্ধন! জগৎ, তুমি শুদ্ধ বিলয়ে 

পরিপূর্ণ! দকলই লয় হইতেছে, অথচ কিছুরই একেবারে একাস্ত 
বিনাশ নাই! পঞ্চত্ব, লয় ;-+আঁবার সৃষ্টি! এই বিশ্ববহ্গাগুময় 

কেবল লয় ওক্ৃষ্টি চলিতেছে। ছ্যালোক, ভূলোক, নক্গত্রলোক, 

ব্রহ্ষলোক, অসংখ্য ও অনন্তলোকে এই প্রলয়ের আবর্তন! খঘি 

এই মহাকালকে নমস্কার করিলেন। যাহাতে কল ভূত লয় 
প্রাপ্ত হইতেছে, অথচ সকল ভূত যাঁহা আশ্রয় করিয়া আছে, 

সেই ভূতনাথকে প্রণাম করিলেন। একবার তাহার ধ্যান 

করিলেন। দ্বেখিলেন, তৃতনাথ গঞ্চভৃতের পতি হইয়| 
পঞ্চমুখ। | 

আর্ধ্য-খধির মনে এইরূপে ক্রমে ক্রমে গ্রলয়ের ভয়ঙ্কর তিমির 

আমিতে লাগিল। জ্ঞান ও বুদ্ধির পূর্ণ জ্যোতিঃ যেন মলিন 

হইতে লাগিল। পূর্ণিম! গেল, হৃদয়ে কেবলই তমোরাশি। 

ক্রমে এই তমোরাশি ঘনীভূত হইয়। ঘোর অন্ধকারে পরিণত 
হ্টল। তখন আর্ধ্য-খধি একদা! সেই চতুর্দীশীর ঘোর অন্ধকারে 

মহাকালের অন্থতব ও ধ্যান করিতে বমিলেন। কোথা দিয়! 
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দিন রাত্রি কাটিয়া! গেল। হৃদয়ে মহাকালের গ্রতিকায় জাজল্য- 
মান হইল। মহাকাল মহারদ্রমুত্তিতে দেখা দিলেন। তখন 
আর্ধ্য-খধি শিবরাত্রে সেই ধ্বংসকারী ত্রিশূলধারী শঙ্করের পুজা 
করিলেন। তাই আঙিও এই মধুময় বসস্তকালে ভয়ঙ্কর মহা- 
কালের পুজ। প্রচপিত আছে। 

আর্ধ্য-ধষি দেই আঁশুতোষের পৃজায় দিদ্ধিলাভ করিলেন। 

পূজায় বুঝিতে পারিলেন, লয়ই সৃষ্টির মূল। জগৎ নিয়তই নৃতন 
হইয়া সমূডূত হইতেছে। পুরাতনে যখন কাজ চলে না, তখন 
সেই পুরাতন দ্রব্য নবীভৃত হইয়া উঠিতেছে। যাহা! অমঙ্গলের 
আধার, তাহা বিনষ্ট হইয়া মঙ্গলাধার হইতেছে। অতএব 
মহাকাল,_শিবময় মহেষ্বর। এই শিব ময় শঙ্করের পূজায় জগৎ- 
রহন্ত কিছু বুঝিতে পারিয়! আর্ধ্য-খধি প্রকৃতির আরও গভীর- 

তর দেশে প্রবেশ করিলেন; বিজ্ঞান-জ্যোতিঃ তাহাকে এক 

নৃতন দেশ দেখাইল। আধ্য-ধষি মহামায়া প্রক্কাতির অভ্য্তরস্থ 
যে সৎপদার্থের আভা পাইয়াছেন, বিজ্ঞানজ্যোতিঃ এখন 

তাহাকে সেই দিকে আকর্ষণ করিতে লাগিল। মহামায়! প্রতি 

ধাহার আশ্রয়, দেই পরম পুরুষের সহিত প্রকৃতির মিলন 
কিরূপ, আর্ধ্য-ধধি তাহা! দেখিবার জন্ত ব্যগ্র হইলেন। বুঝি- 

লেন, প্রক্কৃতি সংসারী, মহাকাল উদামীন। উদদা্ীন মহাকাল 

সংসারী হইলেই প্রর্কৃতন্নপে আবিভূর্তি হন। লয় স্থষ্টিতে পরিণত, 
সৃষ্টি লয়ে পরিণত। এই ব্যাপার চিরকাঁলই চলিতেছে । চির- 
কালই মহাকাল উদ্দামীন, চিরকালই সংসারী। যখন এইরূপ 
চলিয়াছে, তখন অবশ্ত বলিতে হইবে, পুরুষ-গ্রক্কৃতি উভয়ই 

অনাদি। তখন আর্ধাধধি গাইয়া উঠিলেন £ 



৯২ দেব-হন্দরী | 

*প্রন্কৃতিং পুরুষধ্ধেৰ বিদ্ধ্যনাদী উভাবপি।” 
( ভগবদগীতা, ১৩ অ, ১৯ শ্লোক) 

অনাদি কাল হইতে তবে পুরুষ সংসারী এবং প্রকৃতিতে 

আমক্ত। কি গভীর ও স্থায়ী প্রণয়! অনাদি কাল হইতে এই 

প্রেম চলিয়৷ আদিতেছে। পৃথিবীতে এরূপ আমক্তি ও প্রেম ত 

আর কোথাও দেখা যায় না| প্ররৃতিই যথার্থ সতী নামের 

পাত্রী। পুরুষ-গ্রকৃতির প্রেমই প্রেম; এ প্রেম অতুল্য, নিত্য, 

অগ্রমেয়। এই প্রেম দেবতা; এই প্রেমকে পার্থিব প্রেম 

হইতে পৃথক করিয়া আধ্য-ধষি তাহার শ্বতগ্ৰ নামকরণ করি- 

লেন । সেই প্রেম-দেবতার নাম দিলেন-মদন) আর সেই 

চির-আসক্কির নাম দ্িলেন--রতি। তখন আধ্য-খধির ধ্যানে 

সেই নিত্য প্রেম ও আসক্তির প্রকৃত অন্ভভাব উদয় হইল। তিনি 

তাছাদের ধ্যানে মোহিত হইয়া গেলেন। তীহাদিগ্রকে পুজা 
করিলেন। সেই প্রেম উত্সবে ঘোষিত হইল। জগতে উহ! 

আদর্শ গ্রেম বলিয়া প্রথিত হইল। তাহারই উৎসব মদনোত্সৰ। 

এই মদ্দনোৎসব প্রাচীনকালে আর্ধ্যধামে এক মহাবাস্তী উৎব 
রূপে প্রতিষ্ঠিত ছিল। আজি কাল-মাহাত্ব্যে তাহার ছাঁয়৷ আছে 
মাত্র। এই মদনোৎসবই ফল্গৃত্সব। 
 মদনোত্মবে খধির হৃদয় সাত্বিক প্রেমে ঢল ঢল হুইল। 

ববদয় প্রেমে পূর্ণ হইল। ফেই প্রেম-পর্ণদয়ে পরম পুরুষ উদয় 
হইলেন। কি মোহন বেশ! কি স্ুধার বংশীধবনি ! মুরলীমোহন 

বংশী বাজাইতে বাজাইতে বন্ধিমভাবে ঈষৎ ছুলিতে ছুলিতে হ্বদয়ে 

দেখা দ্িলেন। দেখ! দিব! মাত্র প্রেম গিয়া সেই পরম পুরুষে 

মিশিল। গ্রেমের দাধনারপিণী অষ্টসহচরী অন্গরাগরূপ রাগ্- 



বসস্তোৎ্ধব। ৯৩ 

রঞ্জনে সেই হৃদয়ধাম সুরঞ্জিত করিল। হৃদয়ে শুধু প্রেমের 
মাথামাথি ও ছড়াঁছড়ি। বংশীর স্ুধারবে হৃদয়ের প্রতি তন্ত্র 
বাজিয়! উঠিল, কেবল হরি হরি ধ্বনিতে হৃদয় গরিপূর্ণ। হৃদ- 
বের পাপ তাপ তখন সকল তিরোহিত হইয়াছে। অন্তর্যামী 

হরি তখন নিজ সিংহাসন হৃদয়ে প্রতিঠিত করিয়াছেন। সেই 

দিংহাদনে তিনি প্রেমে দৃত্য করিতেছেন। হৃদয়-সিংহাসন 
দোছুল্যমান। হ্লাদিনী বাঁধা অনুরাগ কুদ্ুমে সাধনার অষ্ট 

মহচরী সঙ্গে পুরুষোত্তমের দোলে মাতিয়া গিয়াছেন। কি 

সুন্দর ব্যাপার! কি মধুময় চিত্র! যে পূর্ণিমার জ্যোংনায় হৃদয় 

পরিপূর্ণ হইয়াছিল, সেই পূর্ণিমার ঞ্যোৎগায় বযস্তকালের 
দেবদ্দোল আধ্যসন্তানগণের হৃদয় মাতাইয়া তুলিত। আর্ধা 
খষিগণ যেরূপে এই দেবদোলে মাতিয়াছিলেন, আমাদের হৃদয়ে 

কি তাহার কিছু উন্মত্তত! হয়? ধাহাঁদের হয়, তাহারাই যথার্থ 
সার্থক। ধাহারা সেই দেবদোল দেখিতে চাঁন, তাহার! বসন্ত- 

কালে একদা রতি ও মদনোত্সবে মাতিয়া নিত্য প্রেমের 

ভাবে হৃদয়কে পরিপূর্ণ করুন। হৃদয়ে সেই দাত্বিক প্রেমের 
সঞ্চার হইলে ক্রমে সাধনাবলে হৃদয়ের হলাদিনী শক্তি রাধারূপে 
প্রকটিত হইবে; রাঁধারপে প্রকটিত হইলেই বংশীধর দেখ! 

দিবেন। চাই কেবল সাধন|) চাই, কেবল ভক্তি ও প্রেম। 

তাহা হইলেই হৃদক্ন ব্রজপুরী হইবে। | 

আর্ধ্য-খষি তখন দেখিলেন, তাহার নিজ হদয়েই পরম 

পুরুষ বর্তমান। তিনি তাহার মনের মন, আত্মার আত্মা, 

গরমমত্ব পরমাত্মাঁ। আর্ধ্য-খধি তাহার নাম দিলেন আত্মা বা 

পরমাত্মা। আর্ধ্য-খধির দ্বৈতভাব ক্রমে তিরোছিত হইতে 



৯৪ দেব-হুন্দরী। 

লাগিল। এই দ্বৈতভাব যেমন তীহার তিরোহিত হইতে লাগিল, 
অমনি তাহার হৃদয়ে অদ্বৈত ভাবের মঞ্চার হইতে লাগিল। 
হৃদয়ে তন্সয়তা জন্মিল। আজি আর্ধ্যধামে যে অদ্বৈতবাদ প্রচা- 
রিত আছে, তাহার মম্যক ভাব উপলন্ধি করিতে হইলে, 

ধাধিদের মত তন্ময়তায় উঠা! চাই। সেই তন্ময়তায় উঠিতে না 
পারিলে, অদ্বৈতভাবের প্রকৃত অনুভব হওয়া অসন্তব। এই 

ভাব, সাধনপ্রণালীর চর্ম সীমা। তাহা তর্ক নয়, যুক্তি নয়, 

সাধনার ফল মাত্র। 

আর্ধ্য-খষি এখন বাহিরের বিশ্ব ছাড়িয়া! দিয়া, নিজ আত্ম- 

ধামের বিশ্বে আসিয়াছেন। তথায় দেবদোল করিলেন। পরম 

পুরুষের সাক্ষাৎকার পাইলেন। তাহাকে কৃষ্ণরূপে হৃদয়ে 

অঁ(কিলেন। সেই পরম পুরুষের ভাবে এখন ঢল ঢল হইয়া! 

তাহাকেই ভাবিতে লাগিলেন । ক্রমে তাহার এখর্ধ্য সাধারণ 

হৃদয়ে গ্রকটিত করিতে বান! হইল। 

সাধারণ মানবহ্ৃদয়ে সেই পরমাত্মা কেবল শক্তিরূপে প্রক- 

টিত হন। শক্তিই নেই পরমাত্মর রূপ) এইরূপে তিনি জড় 
জগতে ব্যক্ত। সাধারণ মানবহৃদয় আর কোনরূপে পরমাত্মাকে 

অনুভব করিতে পারে না। আর্ধ্য-খষি তাই তাহাকে মহাশক্তিবূপে 

প্রদর্শন করিলেন। সমুদায় এশ্বর্য্যের সহিত তাহাকে দেখিলেন 

ও দ্বেখাইলেন। সত্ব, রজ ও তমোগুণে পরিপূর্ণ হইয়া! পরমাত্া 

শক্তিরপে প্রকটিত। এই শক্তিরূপী পরমাত্ম! বিশবত্রহ্মাণ্ডের 

লীলায় লিগ রহিয়াছেন। জগতের মহামায়ার অভ্যন্তরে তিনি 

আপনাঁর লীল! সম্পাদন করিতেছেন। শব, জ্ঞান, বল, বী্ধ্য 

প্রভৃতি তাহার বিভূতি। এই মহাশক্তির ধ্যানে ব্যাপৃত হইয়া! 



বীণাপাণি। ৯৫ 

ভার্যয-খধি সকলকে নিজ নিজ হৃদয়ে তাহাকে বিভূতির দৃহিত 

দেখিতে পরামর্শ দিলেন। দশ দিকেই যে শক্তি বিস্তৃত, সেই 
মহাশক্তি দশভূজায় দেখা দিলেন। সেই দশতূজার পার্ে, এর্বয্য 
ও জ্ঞান, বল ও বীর্য্য) লক্ষ্মী সরস্বতী, গণপতি ও কার্তিকেয়। 

এই মহাশক্তিকে আবর্ধ্য খধি ধ্যানে দেখিয়া তীহার প্রতিম! 

প্রতিষ্ঠাপুর্বক তাহার পৃ! করিলেন ও সর্বসাধারণকে করাঁইলেন। 
তাহাই বামস্তী-পৃজা বলিয়া জগতে প্রতিষ্িত হইয়াছে। 

চৈতন্যরূপিণী | 

ভক্তি সমস্ত বসন্ত-ছৰিকে এইরূপ বসস্তোত্সবে প্রেমভক্তি- 

ময় করিয়া তোলে। যে প্রেমে মংসার বার বার নবীতভৃত হইয়! 

সৌনাধ্যে বিকশিত হইতেছে, দেই প্রেমলীলার এশ্বধাময় 

বিকাশ বসস্ত। আজি স:সার পুরাতন ও মৃতপ্রায়, শীতে জর 

জর শীর্ণ কলেবর, যেন কেবল সংস্বরূপ বর্তমান) কাল সৰ 

নবজীবনে চৈতন্তময়-নবশোভায় সব রমণীয়। বমস্ত দেই সং" 

হ্বর্ূপের চৈতন্ময় বিকাঁশ। এই বিশ্ব সেই চৈতন্থময় কৌশলজ্ঞ 

পুরুষের আনন্দময়ী লীলা! । সংস্বরূপ কভূ চৈতন্তে পরিদৃশ্ঠ, 

চৈতন্ত কভু আনন্দলীলায় বাক্ত। সেই সচ্ছিদানন্দের সমস্ত নিগঢ় 
তত্ব কে বুঝাইয়া দিবে? ভক্তিকে কে তব্বজ্ঞানে লইয়! যাইবে? 

ভক্তি যখন এই ভাবে ভাবিত, তখন তাহার সেই প্রেমময়ী 

চৈত্তন্তরূপিণীরূপে দেখা দিলেন। 

বীণাপাণি। 

ভক্তি দেখিলেন, মেই চৈতন্থই মস্ত সংপার ব্যাপিয়া আছেন, 
সেই চৈতন্তই সমস্ত নংসারের প্রাণ ও জান। তাহাতেই শজি, 



৯৬ দেব-স্ন্দরী | 

জ্ঞান ও পরশ্র্য্য সকলই বর্তমান। তখন ভক্তির যে জ্ঞানোদয় 

হইল, সেই জানে তিনি চৈতন্তরূপিণীকে পুজা করিতে গেলেন। 
কল্পন। জাগরিত হুইয়! দেখিল, গ্রেমময়ীর করকমলে বীগ! | * 

জ্ঞানদবাক্জিনী, চৈতন্যময়ী, কিরীটিনী, পদ্মাঘনা বীণাপাণির মুখ- 
মগুলে বাসন্তী মাধুরী । কুঞ্কাননের কৃজনরবে বীণা বঙ্কারিত 
হইতেছে। ভক্তি সেই মধুর রবে বীণাপাণির স্তোত্ররব মিশী- 

ইয়া দিলেন। ভক্তির বীণাপাণি জগতে সরম্বতীরূপে প্রকাশিত 

হইলেন। 

কে বলে স্পর্শমণি অলীক পদার্থ? জগতে স্পর্শমণি যদি 

কিছু থাকে, তবে তাহ! নিশ্চয় কবির হৃদয়। কবির হৃদয় 
ধূলিকেও শ্বর্ণময় করে। আর ম্পর্শমণি তক্তি। ভক্তি, মৃত্তিকাকেও 

দেবত্বে লইয় যায়। কবি-কল্পনার সহায়তায় ভক্তি--বন, উপবন, 

নদ, নদী, পর্বতগহ্বর ও সমন্ত জগৎ দেবদেবীতে পরিপূর্ণ 

করে। মৃগ্মপ্নী সরম্বতী আজ ভক্তির স্পর্শে দেবীরূপে বঙ্গধামে 

উদয় হইয়াছেন। খতুরাঁজ বুঝি দেবীকে পুজা করিতেছেন । 
বঙ্গদেশ দেই পুজায় মাতিয়া গিয়াছে । আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার 

ভক্তিতে সরস্বতীদেবী রমণ করিতেছেন। ভক্তির মনে বাঁলক- 

গণ তাহাকে আরাধন। করিতেছে-তীহার পদকমলে পুষ্পাঞ্জলি 

দ্রিতেছে। তদ্সঙ্গে কুলবধূ, গৃহিণী, যুবা, যুবতী, বৃদ্ধ-_সবাই 
সমভক্তিতে দ্বেবীকে পবিভ্রমনে পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে । জ্ঞানময়ীর 

পদতলে সমস্ত পাঙ্িত্য, জ্ঞান ও শান্তর সমর্পণ করিয়াছে। 

: * ব্র্গবৈবর্তপুরাণ-মতে বাগ্যাদিনী মরগ্থতীদেবী বৈকুষ্ঠধমে প্রেমময় 

রুষ্ষধোধিৎ প্ররৃতি স্ব্দরীর জিহ্বাগ্র হইতে সমসভভূতা। 



বীণাপাণি। ৯৭ 

সমর্পণ করিয়া সুন্বরীকে দেবজ্যোতিঃতে আরও সুন্দরতর দেখিয়া 

তাহার বন্দনা! করিতেছে। পে বন্দনার পদাবলী মুক্তামালার 

হায় গ্রথিত। জয়দেব তেমন লুনার পদাবলী দিতে পারিতেগ 

কি না, সন্দেহ। 

শ্রীকৃষ্ণ যে মোহন বনবিহারিরূপে বৈষ্ণব-কল্পনায় সমুদিত, 

সরস্বতীর মূর্তিতে ততোধিক সৌনাধ্য। তন্বজ্ঞানের সেই প্রেম- 
মুগ্ধ বঙ্কিমতাব। শিরে, যোহনচুড়ার পরিবর্তে উজ্জল কিরীট। 

করে বংশীর স্থলে বীণ|। উভয়েরই গাত্রে জলদগ্রিশিখাষ 
পীতান্বর এবং পদতলে শতদল শোভিত। বিষুর শ্বেতবরণে 

দেবী মনোহরা। শ্বেতাঙ্গিনীর সমস্ত অঙ্গ উতকষ্ট রত্বতৃষণে 

ভূষিত। মুখে উভয়েরই হাস্তবিকাশ। মা বলিয়! ডাকিতে না 

পারিলে ভক্তি বুঝি পরিতৃপ্র হয় না, তাই নারায়ণ দেবীরূপ 

ধারণ করিয়াছেন। আর ভক্তি তাহার পদতলে উপহার দিতেছে 

কি? সমন্ত শ্বেতবর্ণ সামগ্রী-_সুগন্ধি-শ্বেতপুষ্প, * শ্বেতচনান, 

শ্বেতবর্থ নববন্ত্র, মনোহর শঙ্খ, শ্বেতপুষ্পের মালা, গুরুবর্ণের হার 

এবং গুুবর্ণ ভূষণ ।*--এ যে পুণ্যের প্রতিমা, পবিত্রতার পৃ 

চন্ত্রমার পরিবেশ, প্রকৃতির মায়া, কুন্ুমিত বসস্ত, বিকশিত 

বুন্দাবন। 
যেখানে জ্ঞান্দীপ জলিতেছে, সে স্থান সেই জ্ঞানালোকে 

সমস্ত শুভ্রময়। যেখানে তত্বজ্ঞান উদয়, সেখানে সকলই পবি- 

ত্রতাময়। 'এই সৌন্দর্য্য বীণাঁপাণির রূপে ও পুজায়। + যে 

* ব্রদ্মবৈবর্তপুরাণান্তর্গত প্রকৃতি খণ্ডের ৪র্থ অধ্যায়ের ৪৪ শ্লোক দেখ 

1 ব্রঙ্গবৈবর্ভপুরাঁগ বলেন, “সরস্বতীর পুজা প্রথমে শ্রীকৃষই সংস্থাপন 

করেন। ক্রমে ত্রমে ব্রক্ষা, বিষু, শিব, নত, ধর্ণা, মুনিগণ, দ্বেবগণ 

৯ 



৯৮ দেব-্থন্দরী। 

করনা! বীণাপাণির রূপ ৃষ্টি করিয়াছে, তাহার সৌনরযযনব- 
ভাঁবুকতাঁর মম্যক্ প্রশংদা কর! যাইতে পারে না। সমস্ত বামন্তী 
মাধুরী ও কান্তি, সমস্ত পবিত্রতা ও শান্তি, সমস্ত সৌকুমার্ধ্য ও 

শোঁত। একত্রিত করিয়! বুঝি সরস্বতীর রূপ গঠিত হইয়া থাকিবে । 
ঘে তত্বজ্ঞান লাভ করিলে সমস্ত ব্রহ্গাণ্ডের অধিপতি হওয়া যায়, 

দেই ত্রন্মাুকমল ভারতীর পদতলে প্রন্কুটিত। দেবী বর্মাণডের 
অধীশ্বরী হইয়! তাহার সমস্ত শ্বর্ধ্যে ভূষিত হইয়াছেন। মেই 
এ্ব্ধযসম্পন্না, জ্ঞানালোক-উদ্ভীদিতা, পরম পবিত্রতাময়ী স্বন্দরীর 

কোমল করপল্পবে বীণ। ব্যতীত আর কি ভূষণ শোভা! পাইতে 

গারে? শবব্রন্ধরূপিণী বেদমাতার উপযুক্ত যন্ত্র বীণা। যেই 

বীণারবে দেবী ত্রহ্মাগুময় বেদগানে ও ব্রহ্মসংগীতে পূর্ণ করিতে 
ছেন। যে ব্রন্ধ ব্রক্মাগময় ব্যাপ্ত, তীহার পত্বী হইয়! তিনিও 

্দ্মাওময়ী * হইয়াছেন। তত্বজ্ঞানে ব্রন্ধকে ব্রদ্মাগময় দেদীপামান 

দেখিয়। তাহারই গুণকীর্তনে অনন্তদেশ নঙ্গীতময় করিয়াছেন। 
সেই গানে মে।হিতা! দেবী ঈষৎ বস্কিমভাবে অবস্থিতা। তত্বজ্ঞানী 

সদাই তবজ্ঞানে বিভোর হইয়া আছে। 
॥ 

মনুষ্য প্রভৃতি সকলেই তাহাকে পুজ। করিয়া থাকেন। তাহার উপযুক্ত 

নৈবেদ্য বেদে বর্ণিত হইয়ছে। এই নৈনেদ্য প্রদান করিয়া বেদবিহিত 

ধ্যান ও মন্ত্রে কৃতম্নাত হইয়| ভক্তিযোগে তাহার পূজা করিতে হইবে।” 

পুরু যজুর্েদে এই পুজা-পদ্ধতি, ধ্যান ও মন্তরজপ বর্ণিত হইয়াছে। যাহা 

বেদে নই, তাহা হিন্দুশান্ত নহে। দেবদেবীর পুজাপদ্ধতি সমস্তই বেদ- 

বিহিত। 

* ব্রন্ধ এক বই দুই নহে; দেদেবী তাহার আঁংশিক বিকাশ ব| 

অবতার মা্র। | 



৭৯ 

বাঁস্েবী। 

সরস্বতী আবার বাগগেবী কল্পনাময়ী। বাঁপদেবীর শব্বলহ্রী 
সুস্বনে ধ্বনিত । সেই স্ুত্বর-স্ধা তাহার বীণাবাঁদনে উৎসারিত । 

কবির কল্পনা-সৌন্দ্ধ্য সমস্ত ব্রন্মাগুব্যাগী। তিনি কল্পনাবলে 

ব্হ্ষাগুময় ভ্রমণ করেন। কবি কোথায় না গমন করেন? 

কল্পনাসহকারে ব্যাস ও বাঁলীকি শ্বর্গ, মর্ত্য, পাতাল পর্যটন 

করিয়া আসিয়াছেন; দ্যুলোক, ভূলোক, গোলোক, ত্রহ্ধলোক, 

চন্দ্রলোক, হূর্ধ্যলোক গ্রত্ৃতি অধুত লোক ভ্রমণ করিয়৷ সেই 
মূমন্ত লোকের সৌনর্ধ্য ও কান্তি পুরাণময় ছড়াইয়] দিয়াছেন; 

দিব্যলোৌকের শোঁভা দিব্াগানে বীণার মধুর স্বরে বাঁদন করিয়া" 

ছেন। তাই কল্পনাদেবী ব্রন্গাণ্ডে দণ্ডায়মান! হইয়া বীণাবাদনে 

মোহিতভাবে অবস্থিতা। যে শতদলে কল্পনাময়ী বাগ্গেবী 

স্থাপিতা, * তাহা! কি ব্রহ্গাগ-কমল? না-_কবি-হ্ৃদয়ের পদ্মা- 

মন? 

* খর্থেদে সরম্বন্গী “বাক” রূগে উক্ত হইয়াছেন। মোক্ষমূলর ততমম্বদ্ধ 

বলেন 2৮5০ ঠ110. 10 016 ধগ্ধেদ 21910701906 ঠা 01510080০01 

বাক ৬1101 15 00116611210] 8101955 ৬ ৪৫1116 & 1076 [09510985 

800) ০1 010৫1100811 107 বাক 78৫. 109০0178 7০0 011) 

076 01 [120 10165) ৫৮ 2 11700 01 1১00 6৮61) 67074 76 

(০5, & 1160 01 [,0595 01101177659] 91500,” তিনি আরও বলে. 

“৬৬191 ৮৮600100000 1106 [37210072025) ৩ 100 00616 2150 27209 

[9559295 ৬1110. ৬০০1৫ 06০0109 1006118110) 11 আট 1011 09005 

৬9075106901) 11) 00 56058 01 09 10191) ৬৬150071 1710৬, 



১৪০ 

কল্পনাযয়ী। 

কল্পনাদেবী কবির হৃদয়বাদিনী। কল্পনাদেবীর নিত্য সুখের 

ধাম, কবির হৃদয়। সেই কবির হৃদয়ে সরস্বতী নন্দনকানন 

বিরচন করিয়া! সর্বক্ষণ বাদ করিতেছেন । সে কাননে অন্ধকার 

নাই, রাত্রি নাই--সর্বদাই পূর্ণশণীর চন্দ্রিকা। সে বনে বসন্ত 

নিত্য বিরাজিত। মধুর স্বরে কল্পনাদেবী নিত্য গীত গাইতেছেন। 

নিত্য নব-কমল চারিদিকে প্রন্দুটিত হইতেছে ? নব নব দিব্য- 
কুমুম পারিজাত-সৌন্দর্য্যে নিত্য শোভিত হইতেছে। তাই, 

করনাদেবী সরস্বতীর চারিপার্থে কমলদল বিকশিত রহিয়াছে । 

তাহার রূপে কবিত্বচন্দ্রিকার আত] ফুটিয়াছে। তাহার অঙ্গে 

কাব্যকাননের নান! কুন্থমমালা শোভিত রহিয়াছে । দেবী 

চারিদিকেই ঘৌনর্ধযরাশি বিকীর্ণ করিয়া কবিহৃদয়ের পল্মাসনে 
বিরাজিতা রহিয়াছেন। 

কবি-হৃায়ের নন্দনকাননে যে সমস্ত কল্শুরু কুস্থুমিত, সেই 
.তরুরাজি সুধারপে নিত্য-সেবিত। সে কাঁননে নবরসের উৎস 

সৃদ্দাই উৎসারিত হইতেছে । দেই নবরসের সরসীতে থে কাব্য- 

রুমল প্রন্ষুটিত, সেই কাব্য-কমলে বীগাপাণি বীাঁবাদন করিতে- 

ছেন। তাহার চারিদিকেই বসন্তরাগ-রঞ্রিত ভাবের কুম্গুমাবলী 

্রন্ব,টিত হইয়াছে। অনুরাগ-হিল্লোলে, প্রেমের মধুরতায় মলয়া- 
নিল নিত্য সুধা! সঞ্চারিত করিতেছে । ভারতী সেইভাবে ভোর) 

কবির হৃদয়রসে নিমগ্রা হইয়া রহিয়াছেন। মাধুরী তাঁহার 
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গীতি-শক্তি | ১০১ 

লাবণ্যে বরিয় গড়িতেছে। বাসভ্তীনরমী-কমলে কমলদলবামিনী- 

রূপে কবি এই হৃদয়বাদসিনী ভারতীরই প্রতিবিস্ব দেখিয়া- 

ছিলেন। 

গীতি-শক্তি। 

আর সঙ্গীত! তোমার মধুময় স্থরলহরীতে কি জগৎ মুগ্ধ 
নয়? তাই গীতিদেবী জগতের কমলদলে আদীনা হইয়া! সঙ্গীতে 
নমস্ত জগৎ মোহিত করিতেছেন। আর কথক, বাগী, তোমরা 

কোন্ শক্তি-প্রভাবে জগৎকে মোহিত কর? তোমাদের সেই 
বাক্যের আোত--সেই কল্পনার স্থষ্টি--সেই সুম্বর ও মধুর ধবনি-_ 
সেই রদময়ী বর্ণনা-সেই সমস্ত কি সংসারকে মোহিত করে 

না? কিন্ত দে সমস্তের দেববল কি? সে সমস্তের মহাঁশজি 

জ্ঞানরূপিণী বাগ্দেবী সরম্বতী-_সেই জ্ঞান, যে জ্ঞান ভক্তিরনে 

অভিষিক্তা__সেই জ্ঞান, যে জ্ঞান বালীকি ও ব্যাসের সঙ্গীতে 

প্রচারিত, যে জ্ঞানে ত্রিজগৎ মোহিত, ষে জ্ঞান বমস্তের মাধুর্ধ্য- 

ময় রসে পরিপূর্ণ_-সেই দেবক্ঞানময়ী সরম্বতী বাগ্দেবী 
ৰীণাপাণি। 

তপস্থিনী। 

সরন্বতী দেবীর মূর্তিকর্পনায় এতই সৌনার্য ও মাধুরী! সে 
কল্পনায় এক নিগুঢ়ত্ নিহিত আছে। দেবী শুধু যে জ্ঞান- 
দায্িনী, 'বাগাদিনী, কল্পনামমী এমত নহে, তিনি আবার 

ব্রদ্রা়িনী তপস্াম্বরূপা। তিনি নিজে তপস্থিনী এবং ধাহার! 

তপোহুষঠানে রত, তীহাদিগের. ফলদাত্রী। এইরূপে দেবী করে 



১০২ _ দেব-স্থন্দরী। 

রত্বমাল! লইয়া সতত জপপরায়ণ| হইয়া আছেন ।* জপ করিতে 

ছেন পরমাত্মস্বরূপকে । 

কৈবল্য-দাঁয়িনী। 

বিদ্যা ত্বপন্থিনী। বাস্তবিক তগস্তা যদ্দি কাহারও থাকে, মে 
কেবল বিদ্বার আছে। তেমন উগ্র তপঃ আর কাহারও নাই।' 

অপরের তগন্তার শেষ আছে, বিদ্যার তপস্তার শেষ নাই। 

সেই যে শৈশব হইতে আঁরস্ত করিয়াছে, সে তপের বিরাম 

নাই, বিশ্রাম নাই, বরং উত্তরোত্তর বাড়িতেছে, বয়োবৃদ্ধি 

সহকারে বাড়িতেছে। বাড়িবে কতকাল? যতদিন না! শেষের 

সে ভয়ঙ্কর দিন উপস্থিত হয়। কিন্ত এ তপস্তায় স্থখ আছে, 

সুধ আছে তাই তাহার বৃদ্ধি। যত বুদ্ধি তত সুথ। এতপের 

গ্রারস্তই কঠিন। এ তপের জন্য চাই কি 1--না, বুদ্ধি, গ্রতিতা, 
ধারণা, কল্পন। ও স্থৃতিশক্তি-_সরস্বতীর পূর্ণাবয়ব। যিনি শৈশবে 
কিয়দংশ ন্বাভাবিকী প্রতিভা না লইয়া! আসিয়াছেন, তাহার 

বিদ্কাণাঁভ হওয়! দুঃসাধ্য। এজন্য লেকে কথায় বলে, পুর্ব- 

জন্মার্ডিত সংস্কার না থাকিলে বিগ্ভালাভ হয় না। এই প্রতিভ। 

লইয়! বিগ্কার তপোধোগ আরস্ত করিলে, বুদ্ধি, মেধা, কল্পনা 
স্থৃতি পরে সহায়ত! করিতে থাকে । সহায়তা করিয়। অনুরাগকে 

আনিয়৷ দেয়। যখন অনুরাগ ও প্রেম আসিয়া উপনীত, তখন 

তগস্তা রসযুক্ত হয়। লোকে বিস্যা-রসাস্বাদনের সন্ভোগী হইলে 

* হিমচলানকুনেন্দুকুমুদাস্তোজসন্িভ|। 

জপত্তী পরমায্ানং শ্রীকৃষ্তরত্বমালয়|। 

স্পব্রন্ধবৈবর্তপুরাধ, ১ অধ্যায়, প্রকৃতিথণ। 
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আর তগস্তার বিরাম নাই। তগন্তা ক্রমশঃ বাঁড়িতে থাঁকে। 

সেই তপোবৃদ্ধিতে লোকের এর্বরধ্যলাত। বিগ্বাদ্বারা৷ কোন্ এর্বর্য 
ন! লব্ধ হয়? পৃথিবীর সমস্ত সম্পদ ও সুখ বিষ্াবলে অজ্জিত 

হয়। সরম্বতীর সহিত লক্ষ্মীর এইরূপে মিলন হয়। তখন 

বিস্তাদেবী দর্বার্সাধিক! ও সর্বকামনা-সিদ্ধিদাত্রী। * কিন্ত 

এই সম্পদ ও সখ কখন স্থায়ী হয়? যখন তাহার সহিত ভক্তি 

মিশে । যথন বিস্তার সহিত ভক্তি মিশে, তখন বিদ্যা বেদের 

দিকে অগ্রবর্িনী হন, তখন লক্মীদেবী সরস্বতীকে সর্বস্পদ 

অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সম্পদ আনিয়া দেন। সরস্বতী ও লক্ষী একত্র 

অগ্রসারিণী হুইয়া বেদাধিষ্টাত্রী সাবিত্রী দেবীর সহিত সাক্ষাৎ 

করেন। যখন নাবিত্রীর সহিত সরন্বতী দেবীর মিলন হয়, 

তখন কৈবল্যদায়িনী ছুর্নার মহিত সরম্বতীর সাক্ষাৎকার। সেই 
সাক্ষাৎকারে বিস্তা কৈবল্য লাভ করে। 

মূল প্রক্কৃতিদেবীকে এজন্র আমরা! এই পঞ্চবিধ রূপে দেখিতে 
পাই। মূল প্রক্কৃতি--জ্ঞান, ভক্তি, এয, পরমার্থ ও বদ্ধ 
সরগ্বতীর জ্ঞান, রাধিকার ভক্তি, লক্ষ্মীর পরশবর্ধ্য, সাবিত্রীর 

পরমার্থতত্ববেদ এবং দুর্গার কৈবল্যময় বর্গত্ব। অথবা পরত্রহ্ম, 

পরমার্থতত্ব বেদের পরম পুরুষ। পরম পুরুষ, ঈশ্বরের প্রশ্বর্যো 
গ্রকাশিত। ঈশ্বর, তক্তি ও জ্ঞানে ল্ধ। পুরাণে মূল প্রকৃতির 
এই পঞ্চবিভাগ বর্ণিত হইয়াছে। 1 মূল প্রর্ৃতি-দেবীর এই 

* হিনুর কামন! ধর্দের অস্ত; ধন, মান হি কামনা করেন ধর্ো 
জন্ত। ধর্দের জন্য হিন্দু সকাম। তাহার যশ ধর্শের যশ। | 

1 তদাজয়। পঞ্চবিধা সি কর্মনি ভেদত:। 
অথ ভজানুরোধাঘ্বাতজানুগ্রহ বিগ্রহ । 

স্প্রন্মবৈবর্তপুরাণ, প্রকৃতিখণ্, ১ অধ্যায় । 



১০৪ দেব-স্ুন্দরী। 

পঞ্চবিভাগ বামন্তী পায় প্রকটিত হইয়াছে। বামস্তী ছূর্মাপূজায় 
আমর যখন গ্রকৃতি-দেবীকে পুজা করি, তখন সেই মূল, 

প্রকৃতি যে সংস্বরূপ পুরুষের আশ্রিত, ত্রাহাকেই পুজা করি। 
পূজা করি বাসন্তী মধুরতায়। শ্রীপঞ্চমীতে সরন্বভী ও দোলে 
রাধিকাঁর পূজ। অগ্রে করিয়া যে জ্ঞানোদয় ও ভক্তিরম সঞ্চা- 
রিত হয়, সেই জ্ঞানোদয়ে ও ভক্তিতে সমগ্র ভগবচ্ছক্তিকে 

একত্র পুঁজ! করিয়। বাসস্তী উৎসব পরিশেষ করি। 

নারায়ণী। 

নিজে সরস্বতীদেবী তক্তিময়ী নারায়ণী-শ্বেতবর্ণ! বিঞ্টুরূপিগী। 
দেবী শুধু ভক্তিম়ী নহেন, তিনি আবার স্ৃষ্টিরূপিণী ব্রহ্মার 
পড়ী। * যেখানে অগ্থুরাগ নাই, সেখানে বিস্তা নাই। সেই 
গ্রেম ক্রমশঃ বিষু-তক্তিতে পরিণত। জ্ঞানের সহিত মিশিয়! 

তাহ! বিষুর-ভক্তিতে পরিণত হয়। বিষ্ু-তক্তির মহিত জ্ঞান যখন 

মিশে, তখন জ্ঞান পরমার্থরসে মগ্ন হয়। নেই পরমার্থ-রসমগ্ন। 

মরম্বতী দেবী তপস্থিনী_তপস্থিনী ত্রঙ্গময়ী__ত্রহ্মধ্যানমগ্জা | 
নারায়ণী ভক্তিরূপিণী ব্রঙ্গধ্যানমথ! জ্ঞানযোগিনী। সেই সরস্বতীতে 

আমর1 একাধারে ব্রহ্ধা, বিষণ, মহেশ্বরকে দেখিতে পাই। 

্রাঙ্গীশক্তি মহাকর্ষ্মদেবী, বিষুরূপিণী মহাভক্কিরূপ1, আর মহা- 

জানময়ী সরস্বতী জ্ঞানযোগিনী মহেশ্বররূপ1। সরস্বতীর কল্পনায় 

আমরা কর্ম, ভক্তি ও জ্ঞানযৌগের একত্র সমাবেশ দেখি। 

সরশ্বতী দেখাইতেছেন, কর্ম ও ভক্তিযোগ একত্র মিশিয়া মহ! 

জ্ঞানযোগে আরোহণ করে। জ্ঞানযোগে আরোহণ করিলে মর্ধার্থ 

* ব্রদ্ধবৈবর্তপুরাণ-মতে মরম্বতী ব্রহ্মার পত্বী। 



জ্ঞানদায়িনী। ১০৫ 

সিদ্ধি হয়। তখন কৈবল্যদাঁয়িনী ছুর্ণ/ আপনি কৈবল্য আনি! 

দেন। জীব মুক্ত হয়। 

জ্ঞানদায়িনী। 

্ঙ্গাঃষে মহাস্থ্টি-ব্যাপারে ব্যাপৃত, তাহাঁতেই তিনি মহা 

কর্মমযোগী। সেই কর্তমযোগীর পড়ী মহা কর্মদেবী | জ্ঞানের সহায়তায় 
আমর! ব্ন্ধার স্থষ্টিব্যাপার অবলোকন করি। ব্রন্ধা, বিষ, মহেশ্বর, 

সকলই আমাদেরজ্ঞানাকারে আবিভূতি। এ জগৎ কেবল আমাদের 

জ্ঞান-জগতে বর্তমান। আমাদের জান-চক্ষু না থাকিলে আমরা 

কিছুই দেখিতে পাইতাম ন! । এ বিশ্ব কেবল জ্ঞানেরই স্ৃষ্টিকাও। 

সরস্বতীর সৃস্টি, জ্ঞানের মহা স্থষ্টি-ব্যাপার। ব্রহ্মার বিরাট সৃষ্টি, 
কেবল বিজ্ঞানময় সৃষ্টিব্যাপারে প্রতীত। মহাজ্ঞানী কপিল এই 

ব্যাপারের বিকাঁশ দেখায়! জগতে পরম পুরুষকে প্রতিষ্ঠিত 

করিয়াছেন। তিনি এই বিচিত্র বাহ্ব-বিশ্বধামে এক জ্ঞানময় 

জগৎ দেখাইয়াছেন। সরম্বতী দেই জ্ঞানময় জগতের স্বষ্ি- 

কারিণী। দেই জ্ঞানময় জগতের সৃষ্টি আছে বলিয়৷ আমরা 

বঙ্গাণ্ডের প্রকৃত তত্ব উপলব্ধি করি এবং তৎসঙ্গে ব্রঙ্গাগুপতিকে 

দেখিতে পাই। দেখিতে পাই কোথায়? পেই জ্ঞানময় জগতের 

অভ্যন্তরে । গরম পুরুষ জ্ঞানের অন্থভবে অনন্ত চৈতন্তরূপে ব্যক্ত 

হন। তখন আমর! সেই অনন্ত চৈতন্তদেবকে হৃদয়ের ভক্তি- 

রাজ্যে অধিঠিত করি। হৃদয়ে কৃষ্ণাবির্ভাব ঘটে। নারায়ণী 

নারায়ণকে আনিয়। দেন। হৃদয়ের মহা আননধামে,--নন্দালয়ে 

নারারণকে অধিষ্ঠিত করিয়া তবে তাহাকে দেদীপ্যমান দেখিতে 

থাঁকি। যে জ্ঞানময় স্ৃষ্িপ্রভাবে আমরা এই নারায়ণের আবি- 
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ভাব দেখি, তাহাই ব্রহ্মার পত্ধী ঘরস্বতীদেবীর মহা স্থষ্টিকাঁও । 

ব্রহ্মার সৃষ্টির মধ্যে এই জ্ঞানময় সৃষ্টি মিশিয়া আছে। দিব্য- 
জানে তাহ গ্রতীত হয়। সরস্বতী ব্রদ্মে লীনা হইয়| আছেন। 

পুরুষে গ্রকৃতিস্থন্দরী অব্যক্তভাবে অবস্থান করিতেছেন। সরশ্বতী, 

হুল ব্রদ্মা, বিষ ও মহেশ্বর রূপ পরব্রন্ষেরই বাহৃবিকাঁশ মাত্র 
মহেশ্বরে যে মহা জ্ঞানযোগ বর্তমান, যে জ্ঞানযোগে সেই মহা" 

যোগী মততই ধ্যানমগ্র, সরম্বতী-দেবী সেই জ্ঞানের গ্রতিম]। 

যিনি সরস্বতীকে পুজা করেন; তিনি কর্ণময় ব্রহ্মা, তক্তিময় 

বিষ এবং জ্ঞানমঘ মহেশ্বরকে পূজ! করিয়া; তিনি পরম 

পুরুষকে পুজ! করেন। সরম্বতী দেবী সেই পরম পুরুষের 

রূপান্তর মাত্র। আইস, আমর! সকলে সরস্বতীর পূজা করি। 
পূজা করিয়া জ্ঞান, তক্তি ও কর্ম্মযঘোগে মহা মংসারলীলায় 

পরম পুরুষকে সর্ধঘটে বিদ্যমান দেখি । 

অলঙ্কারম্য়ী | 

সরস্বতী দেবী যে অলঙ্করদ[মে ভূষিতা, দেবতারা তাঁহাকে 

দেই ভূষণরাশি বিতরণ করিয়াছেন। ত্রহ্ধা ভারতীকে রত্ন 
সার-বিনির্মিত উৎকৃষ্ট হার ও সর্ব-রহ্গাগ-ছুর্লভ শিরোরদ্ব 

প্রদান করিয়াছেন। মেই হার, মুক্তা, মাণিক্য, মরকত, ইন্্র- 

নীল ও হীরকমালায় গ্রথিত। সেই পঞ্চরত্ব চতুর্কেদ গুঃগায়ত্রী- 

স্বরূপ। দেই হারে ভূষিতা হইয়া সরস্বতী বেদমাতা ও গায়ত্রী. 
স্বরূপা। সেই হার সরশ্বতী দেবীর পঞ্চশক্তির বিকাঁশ__বুদ্ধি 

স্থৃতি, প্রতিভা, কবিত্ব ও ধারণাশক্তি | সে হার পঞ্চতন্মাত্র ও পঞ্চ 

মহাভূত-পংকি্ূপ পঞ্চরডধে রচিত। সেই হারে ভূষিত হইয়া 
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দেবী প্রজাপতির সৃষ্টি-ব্যাপারে সংলিপ্চা। ত্রন্ধা যে শিরোরত্ব 

দিয়াছেন, তাহা কিরীটস্ত সতরূপ শ্রেষ্ঠ পদার্থ। এই ভূষণদ্য়ে 
নরস্বতী দেবী ব্রহ্গরূপিণী। তাহাতেই তাহার ব্রঙ্গত্ব। শ্রীকৃষ্ণ 

বাঁণীকে সর্ধরত্ব-প্রধান কৌন্তভরত্ব দিয়াছেন। এই কৌস্তভরত্ব 

বাক্যের তেজঃম্বরূপ এবং নিপুণ, নির্লেপ, অমল আত্মা । এই 

ভূষণে সরস্বতী অমললতা এবং ত্রহ্মতেজস্থিতায় সম্পন্না হইয়াছেন। 

রাধিক! তাহাকে অমূল্য গ্রেমহাঁরে ভূষিতা করিয়াছেন। এই 
হার-গ্রভাবে সংস্বরূপা ব্রাহ্দীশক্তি জগতপ্রেমে ও বিষ্ুগ্রেমে 

ুগ্ধা। মনাতন নারায়ণ তাঁহাকে মনোহর বনমাল! দান করিয়া 

ছেন। গিদ্ধগণের হদয়স্থ ভক্তিপুষ্পমালা চয়ন করিয়া নারায়ণ 

এই হার গাখিয়াছেন। যে ভক্তি ব্যতীত তত্বজ্ঞান লাভ হয় 
না, সেই ভক্তি পুষ্পমালা সরম্বতী-কণ্ঠে। লক্ষমীদেবী অমূল্য রত্ব- 

নির্িত মকরকুগুপদ্বর তাহার কর্ণভূষণ করিয়! দিয়াছেন। এই 
কুগুলদ্বয স্থাবর ও জঙ্গাত্মক ঈশ্বরের বিভূতিম্বরূগ। ভগব্তী, 
সরস্বতীকে বিষুণভক্তি দিয়াছেন । ধর্ম, বাগেবীকে ধর্মবুদ্ধি ও 

বিপুল বশশ্বরূপ অগ্রিশুদ্ধ পবিত্রতার বনে ভূষিত করিয়াছেন । 

আর বায়ু তাহাকে গ্রীতিপুর্ধক মণিময় নূপুর অর্পণ করিয়াছেন। 

দেই নুপুর-ধ্বণিতে দেবী সঙ্গীতময়ী হইয়া রহিয়াছেন।* 
এ পপ শিপ 

* ব্রন্মবৈবর্তগুরাণগ্থ গ্রক্কতিথণ্ডের দশম অধ্যায়ে এই সমস্ত ভূষণের 

কথ! উল্লিখিত আছে । সরম্থতীদেবী, যে সমস্ত দেবভাবে কল্পিত, এই 

ভূষণ নকল সেই দেবত্ব। এই সমস্ত অলঙ্কারের ব্যাথা! বিষুপুরাণাস্তর্গত 

১ অংশের দ্বাবিংশ অধ্যায়, গোগপালতাপনীয় উপনিষৎ এবং অন্তান্ শান্ত 

হইতে দংগৃহীত হইল। যজুর্ধেদের অন্তর্গত কাণ্ শাখায় সরম্থতীয় ধ্যান 

ও স্ব লিখিত হইয়।ছে। 
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ভক্তির গৌরব । 

জ্ঞান দ্বারা আমরা কেমন ব্রহ্মতত্বে উপনীত হই, তাহা বোধ 

ছয় এক্ষণে প্রতীত হইতেছে । সরস্বতীদেবীর জ্ঞানময় স্থষ্টিকাণ্ডে 

বক্ষ অধিঠিত হন। জ্ঞান, হুক হইতে সুক্মতরতত্বে উপনীত 

হইতে পারে। নরস্বতী দেবী সেই জ্ঞান ও বিচারে বাঁাদিনী। 

তিনি জ্ঞানযোগময়ী। সেই জ্ঞানযোগে তিনি পরত্রহ্মকেও অন্ু- 

তবে উপলব্ধি করিতে পারেন। কিন্তু যাহারা জ্ঞানবিরহিত অজ্ঞ; 

যাহাের প্রতি সরস্বতীর কূপ! নাই; যাহাদের বুদ্ধি, প্রতিভা 

স্বৃতি, মেধ! ও কল্পনা তত তেজস্থিনী নহে, অথবা যাহারা সেই 
শক্তি সমূহের বিকাশ সাধন করিতে পারে না) যাহারা বিষ্ঠা- 

লাভে অসমর্থ, সেই অগণ্য লোকের গতি কি? তাহাদের 

বুদ্ধির বিকাশ না হইলে কি হয়? তাহাদের প্রেম আছে, দয়া 

আছে, ধর্ম আছে, ক্ষমা আছে, শ্রদ্ধা আছে, অনুরাগ আছে, 

এবং ভক্তি আছে। ভক্তি থাকিলেই যথেষ্ট। ভক্তির হৃদয়রাজ্যে 

তুসজে হুরি বিচরণ করেন। ভক্তির সাধনায় ভগবান্ দেখা 

দেন। জ্ঞানের ব্রহ্ম, ভক্তির ভগবান্। ভক্তি ব্যতীত উপাসনা 

লাই? উপাস্ত দেবতা ভগবান্। 

_. সরস্বতীর পুজ্জায় ঘে তক্তিরমের সঞ্চার হয়, শৈশব হইতে 
সেই তক্কির পরিপুষ্ট হইতে থাকে । বসস্তকালে জ্ঞানীর ভ্কি 

ক্রমণঃ স্কৃত্তি পাইতে থাকে। জ্ঞানী, বামভ্তী-সৌনর্্য মাঝে 
প্রেমের পরিচয় পাইয়। উন্নমিত মনে ভক্তির পথ বিমুক্ত 

করিয়া দেন। তখন ভক্তি গ্রবল হইয়া মনকে উদ্বোধিত 

করিতে থাকে। ভক্তি যেমন জ্ঞানকে প্রথমে দেবতুল্য করিয়া- 
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ছিল, তেমনই এখন জ্ঞান ভ্রমশঃ ভক্তিকে দেবতুল্য করিতে 
চলিল। -জ্ঞানের উদ্দেকে হৃদয় বুঝিল, ভক্তি নিজেই দেবতা! 
ও পবিভ্রতাময়ী; তাই তাঁহার সংস্পর্শে সকলই পবিত্র হইব! 

যায়। যে হৃদয় ভক্তিতে পরিপূর্ণ, দেই হৃদয়ই পরমানন্দধাম। 
যে আনন্দ ভক্তিতে_মুক্তি সেই আনন্দের প্রয়াসিনী। পরা- 

ভক্তি নিত্য আননমদী গ্রক্ৃতি-দেবী। ভক্তি অমৃতস্বরূপ, 

তাহার মুক্তি-পিপাম! নাই। মুক্তি তাঁহার দাদী। ভক্কিকে 

পাইলে মানুষের সকল তৃষ্ঝ, শোক ও দ্বেষ বিদুরিত হয়। 

ভক্তিকে পাইলে মানুষের সকল সম্পদ লাভ হয়। রাঁজ- 

মিংহাদনও তুন্ছ বোধ হয়। যে জ্ঞানে এই ভক্তির উদয় না 
হয়, সেজ্ঞান নিশ্চয় বৃথা জ্ঞান। বসন্তের সৌন্দর্য্য দেখিয়া 

যদি হৃদয়ে ভক্তির উদ্রেক না হয়, তবে মে হৃদয় নিশ্চয় 

অপবিত্র । বাঁসস্তী-কান্তি মানুষকে কবি করিয়! তোলে, ভক্তি 

কবিকে উন্মন্ত করিয়া দেয়। সেইরূপ উন্মন্ত কবি জয়দেব। 

জযদেব। 

উন্মত্ত জয়দেবের মনে ভক্তি অতি মধুরভাব ধাঁরণ করি- 

য/ছে। জয়দেব বৈষ্ণবান্থুরাগ্রের বাসম্তী-বিকাশ। বসন্তের যে 
উল্লাস, নবজীবনের যে উৎসাহ, প্রেমের যে মুগ্ধতা, সে সমস্তই 
একত্রিত হইয়া জয়দেবের সরস হৃদয়কে মুগ্থরিত করিয়াছে। 

নেই মুঞ্জরিত কুন্গম--শ্রীমতী রাধিক1। জয়দেবের রাধিকায় বে 
অনুরাগ, ষে একাস্তিকতা, যে উন্মন্ততার মহিত বাসন্তী মধুর তা, 

গতোধিক বুঝি আর কোথাও নাই। বাসস্তীরাগে রাধিক! 

্টৎাহিতা, উল্ললিতা। ধকাস্তিক কৃষ্ণ-তক্তিতে রাধিকা জআত্ম- 
দা রর 
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হাঁরা, মাতোয়ার!। তাহার প্রেম, গুতিগত্ঠীর ঘনিষ্ঠ প্রেম। তাহার 

আসক্তি_কান্তাসক্তি-_প্রেমিক ও প্রেমিকার আসক্তি--তাই 
মধুর সেই মধুরভাবে রাধিক| কোমলতায় পরিপুরিতা। মরম 
বসন্তের সর্বদেশে রাধিকা! পরম আনন্দময় ও রসময়কে যেন 

স্বপ্নবৎ জাঁজল্যমান দেখিতেছেন। আনন্দের ছবি তাহার মানসে 

সতত উদ্দিত হইতেছে। সেই আনন্দময়ে মিশিবার ভন্ত 

রাধিকা পাঁগলিনী। তাই বসস্তকালের শোভাময় দেশে 

বৃন্দাবন গ্রন্ফুটিত দেখিয়া আত্মহারা -প্রায় তক্তিরূপা রাধাসুনদরী 

পরম আনন্দময়কে খু'জিয়া বেড়াইতেছেন। স্থুলরূপ1 আবাধনা- 

দেবী স্থুলরূপ আনন্দময়কে অন্বেষণ করিতেছেন। ভক্তির পিপাসা 
অমৃতের জন্য লালায়িত; সেই পিপাঁপা বসন্তকালে দ্বিগুণ বাড়িয়া 

উঠিয়াছে। যে আনন্দময় রাধিকার অন্তরে ও ধানে--ভক্তের 

হৃদয়ে--সর্ধদ্াই জাগিতেছে, সেই আনন্দযয় রমণ--ভগবানের 
সহিত তক্কির রমণ_-আকুল৷ রাধিক1 একদ! চিত্বময় চিত্রিত 

করিলেন-__চিত্রিত করিয়া তন্ময়ী হইয়া গেলেন। তন্মী 

রাধিকা ঘেন সেই ছবি বুন্দাবনে প্রকাশিত দেখিলেন। কিন্ত, 

হায়, রাধিকার সে স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, সে ধ্যান ভন্গ হইল! 

কবে তিনি সেই নিত্য সুখে সৃখিনী হইবেন, রাধিক] তজ্জন্ত 

'ব্যাকুলা। ক্ষণিকের স্বপ্ন স্থুথে রাধিকা সুখিনী নহেন। সেই 

রমপীগরের নিত্য সহবাস জন্য রাধিক! আবার ধ্যানমগ্রা-_ 

গ্রেমের গ্রাচুধ্যে পরিপূরিতা। প্রণয়াভিমানে ধাহার দেহ পরি- 

পুর্ণ, ভগবানের ঘিনি একান্ত আদরিণী, সেই প্রণয়াভিমানে__. 
সেই আদরে কমলিনী মানিনী। ভক্তি, তগবানের বড় আদরের 

জিনিষ। দেই আদরের রম্ময়ী কল্পনা--মান। ভক্ত, সরস্বতীর 
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কুপায় কবি। মান, ভক্তির কবিত্ব--রসময়ের সহিত রসময়ীর 
লীলা--ভগবাঁনের সহিত ভক্তির লীল1। প্রেমের সহিত প্রেম 

আকৃষ্ট হইবে বলিয়! রাধিকা মানিনী। ভক্তির চক্ষে মানের 
সৌন্দধ্য। রাধিক! মাঁনিনী_রাধিকারমণকে চিরদিন আপনার 

করিবার জন্ত। প্রেমকে নিত্যাননময় করিবার জন্য রাধিকার 

মান। পলকের জন্যও সেই রদময়ের বিরহে রাধিক] কাঁতরা। 

কত কাতরা? শতবর্ষ বিরহে ধেমন প্রেমিকের জন্ প্রণয়িনী 

কাতরা। 

রাঁধাস্ুন্দরী। 

জয়দেবের ভক্তি-কুন্থুম বসন্তকালের রাঁধাস্থন্দরাতে প্র্ষু- 

টিত। বসন্তের উত্লাছে, উল্লাস ও মধুরতায় তক্তিমতী রাঁধিক! 
প্রেমময়ী সুন্নরী। কবি, তক্তিকে ঘনিষ্ঠতর প্রেমময়ী করিয়া 

সাজাইয়াছেন। সে রাঁধিকাঁকে দেখিলে মনে হয়, মধুরত! বসন্তে 
মিশ্রিত; বসন্ত, প্রেমে মিশ্রিত) প্রেম, সর্বনুন্দরীর সৌনর্ষ্যে 
্রন্ফুটিত, সর্বনুন্দরী সর্বন্থনারের রমণে অন্থরক্ত|| বসস্তকালে 

সর্বন্থন্দরী প্রকৃতি-প্রেমে পরিপুরিত হইয়। সর্ধস্থন্দরের অঙ্কে, 

জয়দেব, শোভিতা৷ দেখিয়াছেন। দেখিয়া প্রেমোল্লাসে গীতাবলির 

নুমংগীতে কীর্তনের নৃত্যতালে মত্ত হইয়াছেন। 

ঘিনি গোপীগণের প্রেম বুঝিতে পারেন, তিনিই বুঝিতে 
পারেন, দে প্রেম বসন্তকালের রমণীয়তায় সর্বন্ুন্দরের মলো- 

মোহন লীলাঁয় কেমন দ্বিগুণতর উদ্দীপ্ত হয়! গোপবালাগণ 

কৃষ্ণপ্রেমে আত্মহারা, সর্বত্যাগিনী, ব্রজবামিনী। কৃষ্প্রেমে 

তাহাদের প্রাণ মন সমর্পিত। তাঁহার! কষ্প্রেমে উন্মত্ত । বমস্ত- 
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কারের সৌনধ্যে, প্রেমের উল্লাসে, মানের উৎফুল্লতাঁয় গোপী- 

গণ কৃষ্ণলীলায় উন্মত্ত । সে উন্মত্ততা কেবল কবি-হৃদয়েই জন্থু- 

ভবনীয়; কবি-হৃদয়েই সেই উ্লাসের নৃত্য, সেই নৃত্য সুধা- 

সঙ্গীতে উৎসারিত । 

প্রেমের পরিপুষ্টি-সীধনের বিশিষ্ট উপায় বিরহ। বঙ্গকবি- 

গ্রথ এই জন্য বিরহে বড় উন্মত্ত। বিরহে ব্রজবাসিনীগণের 

ব্যাকুলতায় বঙ্গকৰি কাদিতে ভালবাঁসেন। বঙ্গীয় বৈষ্ণব- 

কবিগণ সেই বিরহে কাতর )-কাতর রাধার এবং সথীগণের 

বাতরতায়। নেই ক্রন্দনে কাতর কবি রাম বন্থু। সেই ক্রন্দন- 
রবে কবি মধুহথদন তাহার বীণায় সুর দিয়া ত্রজাঙ্নার দুঃখে 

বিগলিত হইয়া বঙ্গীয় বৈষ্ণব-কবির হৃদয়ে কীদিয়াছেন। বিরহে 

-কৃষ্ণবিরহে__তক্কির মহা উদ্দীপনায় একদা বসস্ত-সৌনর্যোর 
মধ্যে শ্বামন্ন্দরের আবির্ভাব দেখিয়াছেন। বসস্ত'সমাগমে 

রাধিকা কৃষ্ণভক্তির উদ্দীপনায় বৃন্দীবনময় শ্ঠামাবি9্ভাৰ অনুভব 

করিয়াছেন। বিরহিণীর স্বপ্নে 

"নাচছে কদন্বমূলে, বাজায়ে মুরলী রে রাধিকারমণ” 

এই তন্ময়তা, কবি অতি সুন্দর বর্ণে বসস্তানুরাগের স্থুকুমার 

তুলিকায় রাধার হৃদয়োচ্ছাসে শ্ামাবির্ভাবের স্বপ্নরূপে চিত্রিত 

করিয়াছেন। যে যে স্থলে রাধার এই তন্ময়-্াম-স্বপ্নভাব, সেই 

সেই স্থল মধুর হইয়া গিয়াছে। কবি সেই মধুরতায় ভক্তির 
মধুর ভাব বিকাশ করিয়াছেন। মধুসদরন বঙ্গবাদিগণের কর্ণে 

মধুবর্ষণ করিয়াছেন। 

বিরহ-কাতরা রাধিকা ও সহচরীগণ শ্ঠামান্রাগে এতই 

পরিপূর্ণ হুইয়াছিলেন যে, সেই ভক্তির উদ্দীপনায় তাহারা 
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বৃন্দাবন গ্যামময় দেখিয়াছিলেন। বৃক্ষের পত্র-সঞ্চালনে গ্রামের 

নৃত্য শুনিতেন। বসস্ত-সমাগমে শ্তামের মধুরতায় বৃন্দাবন 

পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। বসস্তকাল যত মধুর, শ্তাম তাহাদের 

ততই মধুর ছিলেন। তাই, তাহারা বদস্ত-দমাগমে শ্তামাবির্ভাৰ 
অনুভব করিতেন। বকুলের মুকুল-প্রন্ষ,টনে তাহার মূলে 

হামরূপ স্বপ্নবৎ দেখিতেন। সমীরণের স্থরবে শ্তামের বেণুরব 

শুনিতেন। বসন্তের লমন্ত মধুরতার মহিত তাহারা শ্তামকে একাঙ্গ 

করিয়াছিলেন। তাই বঙ্গকৰি রমাপতি যখন গাইলেনঃ-_ 

“সখি! গ্ভাম না এল। 

অলন অঙ্গ শিথিল কবরী, বিভ্াবরী বুঝি অমনি গোহা'ল।”--ইত্যা্দি 

তাহার উত্তরে রমাপতির কবিরমণী গোপাঙ্গনার মধুর ভি 

গাইলেনঃ-- 

"সখি, গ্।ম আইল। 

নিকুপ্জ পুরিল মধুর বঙ্ক।রে, কোকিলের শ্বরে গগন ছাইল।”--ইত্যান্ি। 

বঙ্গীয় কবিহ্বদয়ের এই মধুরতা--ভক্তির মধুরতা-_যে তক্তি 
স্তামকে বাদস্তী সৌন্দধ্য ও মধুরতার সহিত অভেদ করিয়াছে 
স্প্যে ভক্তি বসন্তকে শহ্াামময় করিয়াছে। গ্রাম কি ?--না, 

মাধুরী। বসস্ত কি 1- না, শ্থামন্বন্দর | বসন্তের মধুরতাই, স্তাম- 
সুন্দর ) আর শ্ঠামস্ন্দরের মধুরতাই বসস্ত। তাই নিজে গ্রীকৃষ্ণ 

বলিয়াছেন, আমি-- 

“মসানাং মার্গশীর্ষেহহং খতুনাং কুহ্গমাকরঃ।” 

কুন্গমাকরের সৌনরধর্য ও মধুরতাই শ্রামস্থন্দর। শুধু বস্ত 
কেন, যাহা কিছু হুন্দর, রমণীয়, মনোহর ও মধুর, তাহাই, 
হামস্থদর | নব্লধর-বেশ, উজ্জন নীলকাত্তমণি-নিভা, ইন্থী- 

5508 
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বরদলশোভা, অতনীকুসুম-্ঠামলত1, সুচিকূণ কৃষ্ণকাস্তি--এ 

সমস্তই শ্যামমুন্দরের রূপ। তাঁহাদের সেই সেই মনোহারিতা, 

কোমলতা, কান্তি ও মাধুরীই শ্ঠামন্ন্দর। যাহা কিছু সুন্দর 
ও মধুর, তাহাই রাধিকার শ্রামন্বপ্ন উদ্দিত করে। কিন্তু সর্বা- 
পেক্ষা বাসন্তী মাধুরীই প্রধান শ্তামোদ্দীপনা। বাসম্তী-নিকুঞ্জে 

রাধিকা যান, শ্ত।মনুনরের মধুরতা সম্ভোগের জন্য । সেই 
মধুরতায়-_নিকুঞ্জের পুষ্পময় সৌন্দ্যে__মনোহর বাসস্তী শোভায় 

_স্তাম বনবিহারী। সেই নিকু্ধে গোগীগণ রাধিক। সঙ্গে-_ 

সাত্বিক স্দীত আমোদ, চিত্র, শোভা, সৌন্দর্য, মঙ্গল, বাগ্- 

বিস্তাঁদ প্রভৃতি অষ্ট সহচরীগণ আনন্দময়ী হলাদিনীর সঙ্গে 

অনুরাগ, প্রেম, সাধনা, আরাধনা, ধারণাদি ভক্তির সঙ্গে-_ 

হামন্ুন্রের মধুরতা সন্তোগ করেন। দেই মধুরতায় তাহারা 
বিগলিত। মধুরতায় সমস্ত ভক্তিরন মাথামাথি। গোপীগণের 

সহিত রাঁধাশ্তামের এই নিকুপ্ত-বিহার--ঈশ্বরের সহিত ভক্তির 

সহবাস--আরাধনার সহিত উপান্ত দেবতার রমণ।. সেই রসপূর্ণ 
রমণের ছবি গীতগোবিন্দে। সেই রাধাস্তামের সম্ভোগ-স্ুখে সমস্ত 

বাদস্তী গ্রক্ৃতি স্থখিনী। সেই স্থখেই তাহাদের উল্লান ও প্রেম- 

বিলান। সমস্ত বাসন্তী দেশ রাধাশ্তামময়। তাই বমস্ত বুঝি লজ্জ। 
পরিহার করিয়া সেই বিলাসে উন্মত্। 

“বিগলিত লঙ্জিত জলদবলোকন তরুণ করুণ কৃতহাসে। 

ব্সস্তের প্রেমবিলানে সকলেরই লজ্জা একেবারে বিগলিত্ত 

হইয়াছে । তরুণ, করুণ পাদপগুলি যেন তাহাই দেখিয়! পুষ্পচ্ছলে 
 ছাদিতেছে। হাঁপিতেছে ক্ষুদ্রশাখীর কিসলয় হইতে বৃহৎ অঙম্বনথ 

পর্য্যন্ত । নেই হামির আনন মিলিয়া বন্পরী ন|চিতেছে, তরু- 

1 
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শাখায় পত্রাবলী নাচিতেছে। মলয়, গ্রেমানন্দে ধীরে ধীরে 

দুন্বরে প্রবাহিত হইতেছে। বসস্তবন আননে গীত গাইতেছে-_ 

নিকুঞ্জে,_কুন্থমকাননে--পিকের পঞ্চমন্থরে গীত গাইতেছে। 
এই মহান্ গ্রেমলীলায় গহন কানন, আন্দাগণ সকলই হাসি- 
তেছে, সমকলই নাচিতেছে, মকলই গাইতেছে, সকলই রাধা- 

কৃষ্ণপ্রেমে মাতিয়াছে । এই আনন্দই প্রকৃতির মহ! দেবদোল। 

এই আননে সমস্ত বাঁসস্তী রাজ্য দোছুল্যমান। এই আনন্দে 

ভক্তের মানস-বৃন্দাবন গ্রশ্ক,টিত। সেই বৃন্দাবনের মধুময় নিকুপ্জে 

ভক্তিময়ী রাধানুন্দরী বিরাজিতা। বসস্তকাননে সরমীমাঝে 

কবি কমলদল-বাপিনীকে যেমন শোভিত দেখিয়াছেন, রাঁধা- 

সুন্দরী ভক্তহদয় তেমনই শোতিত। করিয়া আছেন। প্রকৃতির 

সমস্ত সৌনধ্যে রাধিকা সুন্দরী । গ্রকৃতিধামে সাত্বিকী ভক্তি 

অপেক্ষা সুন্দরী কে? পৃথীর সম্পদ ধার পদতলে, সেই জগল্ললাম- 
ভূতা সমস্ত শরশ্বরয্যের অধীশ্বরী হইয়া হীরক ভূষণে ভূষিতা| ও মুক্তা- 
মালায় শোভিতা। কৃষ্ঝপ্রেমের তন্ময়তায় তিনি নীলাম্বর1। পার্ে 

রাধানাথ শ্রীকৃষ্ণ । যিনি অনন্তশধ্যায় অনস্তচক্ষু উন্মীলন করিয়। 

পদতলে সেই নিত্য-আশ্রিত। এঙ্বর্ধযময়ীর.পানে চাহিয়া থাকেন, 

সেই প্রৃতি-প্রেমমুদ্ধ রাধানাথ আজ রাধিকাপার্থে সুশোভিত। 

বন্ধিমদৃষ্টিতে সেই রাঁধাস্ন্দরীকে তিনি নিয়ত দেখিতেছেন। 
ব্রহ্মাওকমল তাহার পদতলে । গলে প্রেমপুষ্পের বনমালা। করে 

বেদ গাথ! শাস্তির মোহন বাঁশরী। পীতান্বরে বাসন্তী রাগ ও 

মাধুরী । রূপে প্রফুল্ল ইন্দীবরদলনিত| বা তমালের শ্ামলতা। * 
ক পাপবিনাশন হরি তমোরপী। সেই হরিতে আয্মসমর্পণ করিয়! 

সাধক সব্বপ।প হইতে মুক্ত হয়েন। পক্ষান্তরে, আদিরস হ্যামবর্ণ, তাহার 
দেবত| বিষুঃ; রলময় রমময়ীর রমণে হ্যামহন্নর। 
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নত্যের বিজয়রূপ মোহনচূড়া শিরে শোভিত। মুখে আনন্দময়ের 
মু মধুর হাস্ত। চারিধারই হদবৃত্বিরূপ। গোপাঙ্গনাগণ প্রেমের 
রাগ-রঞ্জনে রঞ্জিত করিতেছে । বামস্তী-রাগে অনুরাগ সঞ্চারিত 
হইতেছে। বসন্ত সুরঞ্জিত হইতেছে। বসন্ত শ্তামময় ও রাধাময় 
হইয়! দেবন্দোল করিতেছে। সমস্ত বঙ্গদেশ সেই দোলে মাতি- 
যাছে। শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমস্ত ভারতময় সেই দোলের আনন- 
লহরী প্রবাহিত হইতেছে। 



১১৭ 

মধুমাসে। 

ংসারিণী। 

মধুমাঁসে মাধবীর ফুল ফুটিয়াছে। মাধবী সহকার-শিরে 
পল্পবিত বাহুলতা বিস্তার করিয়! আনন্দে নৃত্য করিতে করিতে 

চারিধারে সৌরতরাশি ছড়াইতেছে। বকুলশিরে গাছভরা মুকুল- 
মালাও গ্রন্ছুটিত হইয়াছে। অশোক, চম্পক, পুন্নাগ প্রভৃতি 

বাঁসস্তী-কুম্থমের দৌন্দধ্য ও মধুগন্ধ চারিদিক শোভিত ও 
আমোদিত করিয়াছে। সেই গন্ধে বিভোর হইয়া মধুকর-নিকর 
উল্লাসে গুঞ্জরিয়৷ বেড়াইতেছে। ঝাঁকে ঝাঁকে মাধবীলতায়, 

বকুলশিরে, অশোক-ফুলে আসিয়া বসিতেছে, উড়িতেছে, 

পড়িতেছে, মধুচক্রে যাইতেছে, আবার ফিরিয়া আমিতেছে। 
বামন্তী গৃহোপবনে নব-মালিকার কুন্ুমসৌনর্ধ্য বিকগিভ। 

অগণ্য প্রফুল্ল ফুলরাজি শ্বেত শোভায় বন আলোকিত করিয়! 

গ্রভাতের বিমল বিভার সৌনর্্য বাড়াইয়াছে। মাঝে মাঝে 
গোঁলাপ-রূপবতী সেই পৌন্দ্যের রমণীয়তা ও বিচিত্রতা সম্পাদন 
করিতেছে। সেই কুম্থমিত মধুকাননে, স্ববাদিত গোলাপ 
বাগানে, গ্রফুল্লিত মল্লিকাবনে, সুরকাস্তি বিকসিত করিয়া এক 

বালিকান্ুন্দরী পুষ্পচয়নে আনিয়াছেন। করপল্পব বাড়াই! 

কুমারী কত উল্লাসে ব্যন্ত হুইয়! ফুল তুলিতেছেন ! কুমারীর 

ওষ্ঠোপরি গজমতি। নব-বসনে দেহ আবরিত। কণ্ঠে স্ুবর্ণহার, 
কুমারীর হেমবালা-করে ফুলডাল|। দেখিলে অনুমান হয়, পূর্ব- 

এ টিচার পরার যামআহগাাারপাারাট 
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রাগরূপিণী দেবকন্তা উমা বুঝি হরমন তুষিবার জন্য উদয় 

হইয়াছেন। 

গৃহাভ্যন্তরে আবার অন্যৃশ্ত । তথায় প্রুল্লিতা পদ্মিনীর স্যার 

কমলারূপা গৃহিণী পূজার ব্রতে ব্রতী । নবন্নাতী, উজ্জল পৰ্টবস্ত্র 

গরিধানা, রূপলাবণ্যবতী পুণ্যকার্যের আয়োজনে গৃহ আলো! 

করিয়া রহিয়াছেন। স্বর্ণালঙ্কারে তাহার দেহ ভূষিত। শিরে 

সির, পায়ে অলক্তরাগ, গলে স্বর্ণহার, কর্ণে হীরক ছুল। 

আলুলায়িত কুঞ্চিত কেশদাম পৃষ্ঠে পড়িয়াছে। চন্দ্রবদন কার্যে 

অবনত। গৃহিণী নিজ ব্ধিব1 কন্তাকে লইয়! নৈবেগ্ সাঁজাইতে- 

ছেন। কন্ঠার রূপে মাধুরী ও মলিনতা__মুখে শান্তি-ছায়া। 

পদ্মপার্থ্ে যেন অর্ধনিমীলিতা, বিষাঁদিত। কুমুদিনী । দুজনে 

শুদ্ধাচারে, আস্তে আস্তে একমনে ও নীরবে কাব্য করিতেছেন। 

শ্রদ্ধা যেন শুদ্ধিকে লইয়া দেবপেবার আয়োজন করিতেছেন। 
পবিত্র মনে, পবিত্র বসনে, সংসাঁর ভুলিয়া! সংসারিণী আজ মায়ার 

সঙ্গে জগং-সংসারিণীকে পুজা করিবেন। আর এ মমন্ত শোভা 

পরাজিত করিয়া পুরমধ্যে নিজে ভক্কিময়ী উদয় হইয়াছেন । 

খতুমাধব দেবদোলের পর আবার বুঝি মাধব ও মাধবীকে 

আনিয়ছেন। অথবা এই বাসন্তী মৌনদর্ধ্যময় বঙ্গধামকে কৈলাদ 
ভ্রমে হরপার্ধতী দেখা দিয়াছেন। যেখানে সৌন্দর্য, সেইথাঁনে 
হিন্দুকল্পনা দেবনমাগম দেখে। হিন্দুর দেবপুজ। শরতে ও 

বসন্তে, ফুলে ও চন্দনে। হিন্দুর দেবতা সৌনর্ধো, প্রেমে ও 

দয়াতে পরিপূর্ণ। জগৎ সৌনার্য্যের প্রতিরূপ সেই সৌন্দর্য্য; 
জগং-প্রেম-পূর্ণতায় দেবতার চিরযৌবন) আর, তক্তবাৎসল্যে 
সে যৌবনের মাধুরী । চিরযৌবন| তক্তিময়ীর বক্ষ:দেশ জগৎ- 
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প্রেমে ক্ৰীত হইয়াছে। জগত-ন্সেহরসে জগন্নীতার গয়োধর 
পরিপূর্ণ। শতকঠী সুবলঘ্িত মুক্তামালা সে প্রেমপুর্ণ হৃদয়কে 

সম্যক আবরিত করিতে পারে নাই। জগৎসংসারিণী ত্রিনয়নে 

ব্রিমংার রক্ষা করিতেছেন। শক্তিরূপা গ্রকৃতি-সুন্দরী আজ 

গ্রকৃতির সমস্ত এশবর্ষো ভূষিতা হইয়াছেন। তাহার গাত্রদেশে 
হেমকান্তি প্রতিফলিত হইতেছে । রুদ্রার্দিরূপধারিণীর পদতলে 

ইন্্রাদির সাম্রাজ্য পদ্মরূপে বিকদিত হইয়াছে । বদনে কোটিচন্্ 

বিভাপিত। মন্তকে মণিময় মুকুট। হস্তে হীরক বলয় ও কেয়ুর। 

কর্ণে চন্্রার্ক মম কুগডলদ্বয়। বালার্রর্ণেশ্বরীর বসনে অগ্নিনিভ 

উজ্জল | সর্বানন্দদায়িনীর বিশ্বাধরে আননের মৃদ্মন্দ হাস্ত। 

সর্বসংসারিণীর দক্ষিণ করে রজত দর্ধী, বামকরে সুবর্ণ পাত্র, 

সম্মুখে তক্কিভিখারী হরি ভক্তি অন্ন ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। 

এ সেই মানিনীর কাছে যোগিবেশে মানভিখারী। ভিখারীবেশে 

হরি আজ হররূপে উদয় হইয়াছেন । * তাহার পীতান্বর বাঘাস্বর 

হুইয়াছে। তাহার বেণু ব্রিশূলে পরিণত । বিষ নিজরূপে শ্বেত" 

বর্ণ। তাঁহার মুণালমাল! অহিবেষ্টনে গললগ্ন রহিয়াছে। কণ্ঠের 

কুবলয় মালায় তিনি নীলকণ হইয়! গিয়াছেন। বঙ্কিমনেত্র ঢুলু 

চুনু করিতেছে। ভক্তিম্থধাপানে হরি বৃতা্জয়রূপে মোইনচুড়ার 

স্থানে তৃজস্ন-ফণ| শিরে ধারণ করিয়াছেন। মেই উদাসীন মাজে 

পুরুষ আবি প্রকৃতির কাছে ভিগ্গা করিতে আমিয়াছেন? কি 
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* ভক্তের নিকট হরি হর একই মুর্তি। কৃষণতক্ত নারদ মহাদেবেরও 

পরম ভক্ত ছিলেন। টাকাকার ্রীমধুস্থদন মহিয় স্তোত্রের কৃষপক্ষে অর্ধ 

করিয়াছেন। মিথিলানিবানী কৰি কৃষদত্ত শিবপক্ষে সমস্ত গীতগোবিদ্দের 

ব্যাখ্য। করিয়।ছেন। 



১২০ দেব-ম্ুন্দরী। 

ভিক্ষা করিতে আসিয়াছেন। অন্ন--ভক্তি। যে অন্ন জগতের 

সর্বস্ব ও প্রাণ, সেই অন্ন সন্যানী জগন্ময় দ্বিবেন বলিয়া জন্ন- 

ময়ী* গ্রকৃতির কাছে তাহা গ্রহণ করিতে আদিয়াছেন। ষে 

ভক্তির জন্ত জগৎ লাঁলাগ্লিত, সেই ভক্তি জগতে দিবেন বলয়! 
হরি সন্নাসী হইয়া ভক্তিপূর্ণার কাছে তাহা! ভিক্ষা করিতে 
আসিয়াছেন। এ বড় সুন্দর দৃশ্ | জগৎ-প্রেমে মুগ্ধ হইয়া যখন 
জগতের অন্নভোগ জন্ত জগৎপতি অন্পূর্ণ। প্রক্কৃতির অঙ্ক হইতে 
সেই অন্ন জগতে বিতরণ করিতেছেন, তখন সংসারিণী কেন 

ন! সে দৃষ্তে মোহিতা। হইবেন, মোহিতা হই! সে রূপকে পুজা 
করিবেন । 

সংসারিণী বড়ই ভক্তিভাবে, বড়ই নিকট-সম্বন্াতাবে জগৎ" 
সংসারিণীকে পুজা করেন। তিনি নিজ ক্ষুদ্র সংসারে যেরূপ 

সংসারিণী, দেবী জগৎ-সংসারে সেইরূপ সর্ধসংসারিণী। তিনি 

ক্র সংসারের অন্নদাত্রী, দেবী জগৎ সংসারের অনপূর্ণামুত্ি। 

তিনি যে হিন্দুনংসারের সংসারিণী, সে সংসার প্রেমের রাজ্য। 

দে সংলারে মানব প্রকৃতির প্রমোদ ও নৃতা। পরিবারমণ্ডলীক় 

সকলে এক সঙ্গে প্রেমে, স্নেছে, মমতায়, মায়ায় আদরে, যত্তে, 

দোহাগে, অভিমানে, ক্ষমায়, তিতিক্ষায়, সহিষু্তায়, লজ্জায়, 

* অন্--পর্যায়ে অন্ধ ( প্রকৃতি )--ভত্ত। 

অমরকে।ষ। 

বেদে প্রকৃতির এক নাম অন্ন, যেহেতু, প্রক্কতিভে জীব ও ভৌতিক 

জগৎ পরস্পর অন্নসন্থন্ধে যুক্ত । জীবের অন্ন জীব ও উদ্ভিজ্জ, উত্ভিজ্জের অন্ন 

ভৌতিক জগৎ ও জীব এবং জীব ও উত্ভিজ উভয়ই লয় প্রাপ্ত হইয়া 

€ভীতিক' জগতকে পরিগোষণ ও রক্ষা! করিতেছে। 



সংসারিণী। ১২১ 

পুঞজায়, সেবায় ও ভক্তিতে আবদ্ধ। সে সংসারে যৌবনোদপত 
লালন ও রিপুকুল শাদিত থাকে--প্রেমের, আদরের, স্নেহের, 

মমতার ও ভক্তির শাসনে শাদিত। শামন করে দারা-স্থত, 
আত্মীয়-স্বজন ও গুরুজনেরা | যৌবন, সংসারভারে ও বন্ধনে 

শাসিত। যৌবনের শাসন যেমন, বার্ধক্যের লীলা তেমনই। 
বৃদ্ধ, স্নেহ ও মমতায় আবদ্ধ হুইয়! সুখে সংসারলীলা্ জীবনের 

শেষাবস্থা অতিবাহিত করেন। হিন্দুদংসারে পুত্র পরিবার, 

ভাদরে ও যত্বে প্রবৃদ্ধ হয়। ইউরোপীয় সংসারে এ প্রেমরাজ্য 

নাই-_সেখানে একান্নবন্তী পরিবার-মগ্ুলী নাই। কেবল হিনু- 
কুলে ও ভারতে এই দামাজিক নিয়ম_-এই হিন্দু খযিগণের 
উদার হদয়ের প্রেমনংসার-লীলার প্রতিষ্ঠা । হিন্দুমংসারে হৃদয়ের 

যত কোমল ভাব প্র্ুটিত হয়। সংসারকে হিন্দু কেবল বাঁড়াইতে 

চাহে। বাড়াইতে চাঁহে প্রতিবাদী, স্বজন, বন্ধুবান্ধব, কুটু্সাক্ষাৎ, 

পশ্ডপক্ষী এবং অতিথি লইয়া। কেবল পরিবারমণ্ডলীতে দে প্রেম- 

আবদ্ধ থাকিতে গাঁরে না-_প্রেম দয়াতে, ক্ষমাতে প্রশস্ত হইয়| 

বাহিরে বিস্তারিত হয়। আমোদে, ভোজনে, অন্ননত্রে সংসারক্ষেত্র 

বিস্তৃত হয়। হিন্দু উদার প্রেমে মুক্ত হস্তে অতিথি-সেবায় 

নিরত হন। নিতা অতিথিগণ তাহার সংগার-ক্ষেত্র বিস্তৃত 

করিয়! দেয়। এই সংসার-বিস্তৃতির নাম হিন্দুপংসার, মাঁয়া ও 

প্রেমের রাজ্য, দয়ার উদ্বেলিত সাগর। দেখিও হিন্দু, খষির 

এমন মুন্দর প্রেম-সংসার-রচনা যেন ভাঙ্গিও না; এক্ষণকার 

দুষিত ইংরাজী শিক্ষার বিষক্কমিকে এ সংপারে প্রবেশ করিতে 

দিও না। র 

এই গ্রেম-বিস্তৃত হিন্দুদংসারে সর্বাংসারিণী অন্নপূর্ণ| অধি- 
১১ 



১২২ দেব-স্থন্দরী | 

িতা আছেন বলিয়া গৃহীর নিজ আঁএ্রম এবং অন্থান্ত আশ্রম- 
বাণীর অন্নসংস্থান হইতেছে। যখন সন্গ্যাপী সংসারীর কাছে 

অন্নভিখারী অতিথিরূপে উদয় হন, সংসারী তাঁহাকে হুররূপে 

পূজা করেন। বিষুপুরাণে লিখিত আছে, অতিথির বেদজ্ঞান 
গোত্র, আচরণ ও কুল কিছুই জিজ্ঞাস! করিবে না; বিষ্ুূপ 
ভাবিয়া! তাহাকে পুজ! করিবে। * হিন্দু জানেন, দেবতারা 

ভিখারী বেশে উদয় হন। দেবতার! দেখা দেন, তাহার প্রেম 

পরীক্ষার জন্ত। যিনি দয়াধর্্শ ও প্রেমের উৎস উৎসারিত 

করিয়া দিতে আসেন, তিনি দেবতা নয় তো কি? হিন্দু দয়াতে 

কতদূর পরিপূর্ণ হইয়াছেন, তাহাই দেখিরার জন্ত তাহার গৃহে 
অতিথির উদয়। সন্নযাসাশ্রমী সন্ন্যাপী সংসারীর অল্নে সেবিত 
হইয়। দেবকার্যে প্রাণ মন সমর্পিত করিয়া রাখিয়াছেন। গৃহী 

সন্ন্যাসাশ্রমের গ্রতিপালক--গ্রতিপালনের নিমিত্ত-কারণ মাত্র। 

নহিলে ধিনি সর্ধগ্রতিপালনের বিধাতা, তিনিই নকলের প্রতি- 

পালক । গৃহী তাহারই রূপান্তর মাত্র। সংসারী সন্প্যাপীর সৎকার 

করিয়া! বিধাতারই কার্ধ্য করেন-দেবতার সৎকার করেন-_ 

দেবমেবার আয়োজন করিয়! দেন। সংসারী, বনবাসী তপস্বীকে 

বিত্তৰান করিয়। দেবকার্য্েরই সহায়তা করেন। এই সংসারা- 

শ্রমের গৃহিণী লক্ষীরূপ1 সংসারিণী। দেই সংসারিধীর দেবত্ব অন্ন 
পুর্ণা-ুস্তি। 

* স্বাধ্যায়গোত্রচরণমপৃষ্ট| চ তথা কুলম্। 

হিরধ্যগর্ভবৃদ্ধা তং মন্যেতাভ্যাগতং গৃহী। 

| বিষুপুরাণ। ৩ অংশ--১১ অধ্যায়। 
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অন্নপূর্ণা । 

তগবতী যে অংশে লক্গমীরূপা, মেই অংশে তিনি অন্পূর্ণা। 
'ভগবৎ-শক্তি নারীরূপে সংসারধর্থে গৃহীর অন্তঃপুরের অধীশ্বরী। 

হিন্দু গৃহিণী যেরূপে লক্ষীরূপা, .ব্যাস তাহা! মহাভারত মধ্যে 

শন্দর বিবৃত করিয়াছেন । হিন্দুগৃহী যত কেন ধনসম্পত্তির অধি- 

পতি হউন না, তাহার গৃহিণীর কার্য কিরূপ হইবে, তাহ! 

আমরা দ্রৌপদী-চরিত্রে পরিষ্কার বুঝিতে পারি। বাজান্তঃপুরে 

যাজ্ঞসেনী ষে কার্ধ্যে ব্যাপৃত্ত থাকিতেন, তাহা তিনি সত্যভামার 

নিকট একদ| নিদ্ষেই বলিয়াছিলেন। বলিয়াছিলেন ;--“আমি 

প্রত্যহ উত্তমরূপে গৃহ-পরিক্ষার, গৃহোপকরণ-মার্জন, পাঁক, 

যথাসময়ে ভোজন-প্রদান ও সাবধানে ধান্ত রক্ষা করিয়। থাঁকি। 

আমি কাম, ক্রোধ ও অহঙ্কার পরিহার পূর্বক সতত পাগুবগণ 
ও তাঁহাদের অন্থান্ স্ত্রীদিগের পরিচর্ধ্যা করিয়া থাকি ।” 

দ্রৌপদী এইরূপে গৃহস্বামিনী হইয়া গতিগণকে বশীভূত করিয়া 
রাখিয়াছিলেন। লঙ্ষমীরূগ। গৃহিনী পতিপরায়ণতার নিদর্শনম্বরূপ, 

গৃহকার্ষ্যের সমস্ত তার লইয়! স্বামীরই সংসার-ধর্মে সহায়তা 

করিয়! সহধর্মিণী হয়েন। গৃহী, ধন মাঁন ও সঞ্চয়ের জন্য সংসারে 

ব্স্ত হইয়া বেড়াইতেছেন ; গৃহিণী অন্তঃপুরের সমস্ত কাঁধ্য 

সুচারুরূপে পর্য্যবেক্ষণ ও সমাধা করিয়া গৃহীকে দেবতারূপে 

সংকাঁর ও পরিতুষ্ট করিতেছেন। প্রাচীনাদিগের মধ্যে আমরা 
অনেক হিনুগৃহে এইরূপ হিন্দুগৃহিণী দেখিয়াছি। গৃহীর কার্ধা- 

ক্ষেত্র গৃহের বহির্দেশে, গৃহিণীর রাজত্ব ও কাধ্যক্ষেত্র গৃহপুরী- 

মধ্যে। মেধাতিথি খধিকুমারী অরুস্ধবতীকে সাবিত্রীর স্থানে 
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রাখিয়া আমিয়াছিলেন। অরুন্ধতী সেই সাবিত্রীর চরিত্র দেখিয়! 

নিজ শিক্ষা সম্পাদন করিয়াছিলেন। সেই সাবিত্রীর মত 
সতী-চরিত্র সংগঠন করিয়াছিলেন, গৃহ-কার্ষ্যে সুদক্ষ হইয়- 

ছিলেন, এবং তাহারই মত ভক্তিমতী হইয়! দেবারাধনায় 
ফালাতিপাত করিতেন। * 

গৃহিণীর রাজত্বে গৃহী বশীভূত, শাসিত এবং পরিতুষ্ট। সে 

শানে সখ আছে, সে পৃজাঁতে পর্য্যাপ্ত পরিতোষ । তত সুখ 

আর কোথাও নাই। তাই গৃহী যেখানে থাকুন না কেন, 

তাহার মন পড়িয়া! রহিয়াছে, নিজ গৃহের সেই শান্তিময় নিকেতনে, 

যেখানে গৃহিণী তাহাকে গ্রেমপুর্ণ বিশুদ্ধ অন্নবিতরণ করেন, 

আর অমৃতময় বাক্যে পৃজী করেন। সেই পুজাতেই গৃহীর শানন, 
বশ্ঠতা, প্রতৃত্ব, পরিতোষ ও স্ুথ। গৌরীকান্ত সেইরূপ গৃহী, 
আর অনপূর্ণা সেইরূপ সংসারিণী। অন্নপূর্ণা দর্বা ও পাত্র করে 
গৃহিণীর দেবত্ব ও শ্বধর্ম কি, ভাহাই সুম্পষ্ট প্রকাশ করিতেছেন। 

তিনি দেখাইতেছেন, যে সংসারের গৃহিণী নিজ হস্তে সমস্ত 

গৃহকার্্য, অস্তঃপুর-পর্যবেক্ষণ ও ড্রৌপদীর স্তাঁয় অন্ন-ব্যগ্রন পাক 
করেন, সেই সংপারেই লক্ষী অবতীর্ণ হন, সেই সংদারেই 

সকলের তৃপ্তি/--ভোজনে, পানে, সর্ববিষয়েই তৃপ্তি। হিন্দু 

গৃহিগীর সমক্ষে অনপূর্ণার এই আদর্শ। এই আদর্শের দেবতা, 

দ্বা ও পাত্রকরশাগিনী, খ্বর্ধযভূষিতা, লক্ষমীরূগা অন্নপূর্ণা। 
মধুমাসে সমস্ত রবিশন্ত গৃহাগত হইয্লাছে। একালে আর তৃপ- 

ধান্ত ক্ষেত্রে পতিত নাই, সমুদয় গৃহে আহত হইয়াছে, শুধু আহত 

* কালিকাপুর়াণে এই অরত্বতীচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে। 
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নয়, ধান্তরাশি অন্নমূত্তি ধারগ করিয়াছে। দেই অন্নরাশি দেখিয়! 

গৃছিণী বড় আহ্লাদিতা, সেই অন্নরাশি হইতে একবার দেবতার 

জন্য কিছু না বায় করিলে তাহার হৃদয় তৃপ্ত নহে। তাই তিনি 
অন্নকোট করিতে বাঁদনা করিয়াছেন । ভক্ত যেখানে অন্নকোট 

করেন, বিষ্ণুর সেখানে আবির্ভাব। বিষণ অন্ান্ত দেবতাদের সঙ্গে 

সেখানে অন্নের ভিখারী |॥ অন্নের ভিখারী নয়, ভক্তির ভিখারী। 
ব্াহ্মণপত্ীগণের অন্নকোটে এজন্য আমর! হরির সহিত বৃন্নাবনের 

রাখালগণকে অন্নভিখারীরূপে দেখিতে পাই। তাহারা ত অন্নের 

জন্ আসেন নাই, মুনিপত্রীগণের ভক্তি-পূর্ণতা সমাধা করিবার 

জন্ত আমিয়াছিলেন। ক্ৃষ্ণভক্কিতে ব্রান্মণীগণ আবদ্ধা থাঁকি- 

বার পাত্রী নহেন, তাহার! ছুটিয়া গিয়া! গোষ্ঠে গোপাঁলগণের 

মহিত হরিকে অন্নদান করিয়। আলিয়া তবে যজ্ঞ সার্থক 

করিয়াছিলেন। সেইরূপ ভক্তিতে বুঝি আজ গৃহিণী অন্পূর্ণার 
যজ্ঞে মাতিবেন। তাই এই মধুমাসে অন্নরাশির অধীশ্বরী হইয়া 
ভক্তি সহকারে দেবীকে পুরমধ্যে স্থাপিত করিয়াছেন । অন্নসত্র 

করিয়া গৃহলগ্মী আজি জগত্লক্মী অন্নপূর্ণাকে পুজা করিবেন । 

সেই পুজার জন্য গৃহিণী নিবিষ্টচিত্তে আয়োজন করিতেছেন। 

বিশ্বেশ্বরী। 

অন্পূণমুর্তিতে আমর! যে শুধু জগৎসংসারিণীকে দেখি এমত 
নহে, তিনি মহেশ্বরকে অন্নদান করিয়! বিশ্বাআ্াকে প্রীত ও 

* ধাতা প্রজ।গতিঃ শক বহির্বহ্ুগণোহ্্যমা। 

প্রবিষ্তাতিথিমেবৈতে তুষ্ভতেহন্ং নরেখর। 

বিষুপুরাণ ।--৩ অ; ১১। 
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পরিতুষ্ট করিতেছেন। হিন্দুর চক্ষে, বিশ্ব ও ব্রন্ম একই। এক 
বিশ্বাত্থা ব্যতীত জগতে আর কিছুই নাই। বিশ্ব সেই পরমাত্মা- 

রই রূপ মাত্র। হিন্দু সেই জন্ত পরমাত্মার পূজা করিয়া বিশ্বকে 
পূজা করেন। বিশ্ব ও পরমাত্মীকে যিনি অভেদ জ্ঞান করেন, 

তাহার বিশ্বপুজ। পরমাত্বার পৃজ| মাত্র । তিনি বিশ্বময় কেবল 

পরমাত্বাকেই দেখিতে পান। এজন্য হিন্দু জানেন, পরমাত্বার 

পরিতোষ হইলেই জগৎ তুষ্ট; আর, জগৎকে তুষ্ট করিলেই 
পরমাত্বা পরিতুষ্ট। বিষ্ুপুরাণ বলিতেছেন £- 

“নিখিল জীব, এই অন্ন, এবং আমি সকলই বিষুম্বরূপ ; 
কাঁরণ, বিষ ব্যতীত আর কিছুই নাই; এই জন্য সমুদয় ভূত- 
সমুহ আমা] হইতে ভিন্ন নহে। আমি সমুদয় জীবস্বরূপ; স্থৃতরাং 

আমি সমুদয় প্রাণিবর্গের তৃপ্তির জন্য অন্ন প্রদান করিলাম |” * 

হিন্দু এই ভাবে জগতের পূজা করেন। তাহার বিশ্বগ্রীতি ও 

বিষ্ুভক্তি একই হইয়া পড়ে। যিনি প্রকৃত বিষুতক্ত, তিনি 
কখনই বিশ্বের প্রতি বিরাগী হইতে পারেন ন1। তিনি বিশ্বপ্রেমে 
পরিপুরিত হইয়া মেই প্রেমের পরাকাষ্ঠা বিষুভক্তিত্বে উপনীত 
হয়েন। যিনি বিষ্ণকে পুজা! করিতে গিয়। বিশ্বকে অবহেল! 

করেন, তিনি বিষুপৃজ! করেন না। বিষ্ণুর পূজা তখন সম্পূর্ণ 

হয়, যখন বিশ্ব পরিতুষ্ট হয়। যিনি বিশ্বপ্রেমে জগৎকে পরিতুষট 
করেন, তিনিই যথার্থ বিষুভক্ত। এইরূপ বিষ্ণুভক্তি ব্যাস 

জলদক্ষরে উপদেশ দিয়! গিয়াছেন। তিনি উপদেশ দিয়াছেন, 

* তৃতানি সর্ববাণি তথান্নমেতদহঞ বিষুর্ন যতো হস্দ্তি। 
তন্মাদহম্ তৃতনিকায়ভূতমন্নং প্রযচ্ছামি ভবায় ভেষামূ॥ ৫২1 

বিষুঃগুরাঁণ। ৩ অংশ। ১১ অধ্যায়। 
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বিশ্বাত্াকে পূজা করিলে বিশ্ব পরিতৃপ্ত হয়, এবং বিশ্বকে 

পরিতুষ্ট করিলে বিশ্বাত্বা পৃজিত হয়েন। অন্নপূর্ণা-্রতিমায় 
আমরা দেখিতে পাই, দেবী হরকে অন্নদান করিতেছেন। সে 

অন্নপান কোথায় পর্যবসিত হইতেছে, তাহা এ প্রতিমায় চর্ম, 

চক্ষে দেখিতে পাওয়া যায় না। তাহা জ্ঞানচক্ষ ও ভক্তিতে 

প্রতীয়মান। ব্যাদ তাহা আর এক স্থানে প্রকাশ করিয়া 

দেখাইয়াছেন। দুর্বাধার পারণে তাহা স্পষ্টাভিধানে গ্রকাশিত 

হইয়াছে। দ্রৌপদী যখন স্থালীসংলগ্ন অবশিষ্ট শাকানন লইয়া! 
শ্রীকৃষ্কে দিলেন, এবং শ্রীরু্চ যখন তাহা আহার করিলেন, 

তখন সেই আহারে ছুর্বাসার দশ সহস্র শিষ্যের উদর পরিপূর্ণ 
হইল। ব্যাসের এই রূপক কথায় আমর! অন্বপূর্ণা-ৃষ্তির 
সমুদয় রূহস্ত জুম্পষ্ট দেখিতে. পাই। দেখিতে পাই, ছূর্ধাসার 

পাঁরণ অন্নপূর্ণ। প্রতিমার অপরাংশ মাত্র। দেখিতে পাই, অন্ন- 
পূর্ণ হরকে অনুদান করিয়া বিশ্বকে অন্নদান করিলেন। যে 

অন্ন বিশ্বরূপ ভব প্রাপ্ত হইয়া পরিতুষ্ট হইলেন, মেই অন্ন 
ভবসংসারে উপনীত হইল। বিশ্বেশ্বর মহাদেব জগংস্বরূপ, আর 

বিশ্বেশ্বরী অন্নপূর্ণা দ্রৌপদী-_বিষ্ুভক্তিরূপা। অন্নসত্র করিয়া 
বিশ্বকে পরিতুষ্ট না করিলে কখন অন্রপূর্ণা-পূজ। সম্পূর্ণ হয় না। 
তাই, ভক্ত অন্নপূর্ণ। পৃজ। করিয়া অন্নসত্র করেন। অন্নসত্র ন| 

করিলে জগৎ পরিতুষট হয় না। জগৎ্পরিতোষের প্রতিমাই 
অন্নপূর্ণা-ুগ্তি। | 

দয়াময়ী। 
যে দান জগস্ধ্যাপ্ত, তাহাই দেবদয়ার বিকাঁশ। যাঁছ! অনস্ত- 

ভাবে পরিপূর্ণ, তাহাই দেবত্বঃ দয়ার অনন্তপ্রমারে দয়ার 
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দেবত্ব। দেবদয়াতেই সংসার চলিতেছে। এই দেবদয়। জীবের 

জীবননিদান। জীব যাহ! কিছু সন্তোগ করে, প্রক্কতির যত কিছু 

বিভব ও সম্পত্তি, মস্তই দেবদ্য়ার সামগ্রী। জগৎ দেব-দয়া- 
ময়। যেখানে দেবদয়া নাই, সেখানে পুরুষকার বিফল। মহা- 

ভারত কহেন £-- 

“্পগ্ডিতের! পুরুষকারকে ক্ষেত্র এবং দৈবকে বীজ বলয় 

নির্দেশ করেন । ক্ষেত্র ও বীঞ্জ এই উভয়ের একত্র সমাগম 

হইলেই ফল উৎপন্ন হয় ।” 

দেবদয়ারসে পৌরুষতর মুঞ্জরিত হয়। রর দেবায়ার প্রতি- 
ুন্তি অন্নপূর্ণা! এবং পৌরুযের মুষ্তি ভিখারী হর। পুরুষ, প্রক্কৃতির 
সঙ্গে না৷ মিলিলে বিশ্বসমুডূত হয় না। বৃন্দাবনবিলামিনীর শব্তি- 
সঞ্চারে কৃ গোবর্ধনধারী--প্রজাবর্ধন সংসারধারী। অনস্তদেব 

অনন্তনাগশক্তিতে পৃথিবী ধারণ করিয়া আছেন। মহাদেবের এক 

নাম এই জন্য "অনন্ত সর্পরূপী।” “সন্ন্যাসী” এই শক্তি-ভিখারী 
"ভিক্ষু ।” * পুরুষকার দেবদয়ার কাঙ্গাল হইয়| বেড়াইলে তবে 

তাহ! লাভ করিতে পারে । 

* মহাভ|রতীয় অনুশাসন-গর্ধেে যাহ! তণীকৃত স্তব বলিয়। নির্দি্ 

হইয়াছে, তাহাতে মহাদেবের মহত নাম ও গুণকীর্তন হইয়।ছে; যিনি 

জ্ঞানী, তিনি সে প্তব বুঝিতে পারেন । তিনি মহাদেবের সম্পূর্ণ মুর্তি ও গ৭ 

বুঝিতে পারেন। এক একটি নাম এক একটি দার্শনিক তত্ব। আমাদের 

এই প্রস্ত।বে মহাদেবের একদেশ মাত্র বিবৃত হইয়াছে । মহাদেব অথব! 

গরমপুরুষ “সহশ্রমুদ্ধা,” “শতজিহ্ব,” “সহম্রবাহ,” "সর্বদেবময়” ও 

“নর্বাঙ্গ।” অন্পূর্ণামুষ্ঠির সহিত মহাদেবের যতটুকু সম্বন্ধ, এই প্রস্তাবে 

কেবল ততটুকু বিবৃত করিবার চেষ্টা কর! হইয়াছে। 
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ধাহাঁরা এ বিশ্বের উপকার করিয়! গিয়াছেন, তাহাদের দৃঢ়- 

ব্রত কেবল দেযদয়া-গ্রভাবে কৃতকার্ধ্য হুইয়াছে। দেবদয়া- 

গ্রভাবে তাহাদের প্রবৃত্তি সংসারব্যাপিনী হইয়া! পুরুষকারের 

মহাঁত্রতপালনে সুমিদ্ধি লাঁভ করিয়াছে । এরপ প্রবৃত্তি কি 

সকলের হয়? অন্নপূর্ণার দয়! কোথা হইতে নিঃসৃত হইতেছে, 

কেহ বুঝিতে পারে না। না বুঝিতে পারিয়৷ ভাবে নিজেরই 

পুরুষকার ও সামর্ঘ্য। জীবের সামর্্য__দেবতার শক্তি ও দয়া। 

দার্শনিক চক্ষে যাহ! দেবশক্তি, ভক্তির চক্ষে তাহা দেবদয়া। 

জীবে যে পুরুষ বর্তমান, সেই পুরুষ দিয়া সে দয়ার সঞ্চার হয়। 

পুরুষ দিয়া যে দয়ার সঞ্চার হয়, তাহার কার্ধ্য না করিলে 

দেবদয়ার বুদ্ধি হয় না। এজন্য হিন্দুসমাজে এত দয়ার কার্য 

প্রচলিত আছে। সেই সমস্ত দয়ার কায, দেবানুগ্রহলাভের 

শিক্ষামাত্র। হিন্দু সংসারে ও সমাজে এই দেবক্কপার বড়ই 

আদর। হিন্দুসংসার ও সমাজ তাই দয়াতে পরিপূর্ণ, দয়ার প্রধান 

শিক্ষাস্থল। 

হিন্দুনংসারী দানধ্যানে এই দয়াই শিক্ষা করেন। তাহার 

লক্ষ্য দেবদয় স্বরূপা অন্নপূর্ণা_ধাহার দান সংঘারব্যাপী। হিন্দু 

ুষ্টি-ভিক্ষা দানে যাহা আরন্ত করেন, অন্নগত্রে তাহার আয়তন 

বৃদ্ধি করেন। ক্রমে হিন্দুর যেমন শষ্য বাড়ে, তেমনি তাহার 

দান বাড়ে। হিন্দুর তরীশ্বর্য্য-কামনা দয়াধর্শ-বিস্তারে পরিতৃপ্ত 

লাভ করে। হিন্দুর দয়া সর্বনংসারে প্রসারিত হইতে চায় বলিয়। 

হিন্দু শ্বর্য্যের কামন! করেন, এবং সেই পশ্বর্য লইয়! দয়াধর্মে 

এত অকাঁতর ও যুক্তহস্ত হয়েন। এত অকাঁতর ও মুক্তহস্ত 

হইয়াও হিচদু আপরণার সর্দসংলারব্যাপিনী দয়াতে আদি 
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পারেন না। তাঁহার বিষুপুজার আকাক্ষা। কিছুতে পরিপূর্ণ হয় 

না। হিনুর বিষুপুজা! কেবল দেবতাদেরই সম্ভবনীয়। তাই, 
ত্রিপুরারি হর বিষুপুর্জায় রত। যখন দ্রিগন্বর অন্নপূর্ণার অন্ন 
লইয়া জগন্ময় ব্যাপ্ত করেন, এবং বিষুর দয়! সর্বসংসারে বিস্তৃত 
করিয়া নৃত্য করেন, তখন তিনি বিঞুপুজাতেই রত রহিয়াছেন। 
বগা) সমস্ত স্থষ্টিব্যাপারে বিষ্ণুর দয়া বিস্তৃত করিয়া বিষণ 
পৃজাতেই নিমগ্ন হন। সেই বিষুপুজা করিয়া মহেশ্বর সদাশিব- 
নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। বিষুপুজায় ব্রহ্মার স্থট্টি শতসৌনদ্য্যে 
কুহ্মিত ও শতমুখসাগরে প্লাবিত হইয়াছে । | 

হিন্দুপমাজ এই জগৎ্বিসারিণী দয়ার প্রতিমা। হিন্দুসমাজ 
দয়াধর্ের প্রধান কার্যযক্ষেত্র। সামান্ঠাকারে প্রতি হিন্দুগৃহে 

যেমন প্রতিদিন অন্নযজ্ঞ হইতেছে, হিন্দুমাজেও সেই মহীয্ঞ- 

ব্যাপার। ভারতবর্ষ প্রচুর অননময় ক্ষেত্র। শস্তপূর্ণ ভারত কখন 
অনের জন্য দীন নহে। তাহার একবৎসবরের উৎপন্ন অন্ন দুই 

বত্দর চলিতে পারে । বঙ্গদেশের কৃষক পর্য্যন্ত ছুই বেলা! তুক্ত 
হয়। আর কোন দেশের দীন দরিদ্রগণ ছুই বেলা অন্নলাভ 

করে ন1। বঙ্গদেশের অন্ন বাহিরে পৃথিবীময় যাইতেছে, তবু মে 

দেশবাঁদিগণ অনের জন্য কাতর নহে। বঙ্গদেশের এত অন্ন 

বাহিরে যাইতেছে, তথাপি বঙ্গদেশ পূর্ণ রহিয়াছে । বঙ্দেশের 
ক্ষেত্র সমুদয় স্বর্ণবর্ষণ করিতেছে-_অনমুর্তিতে সর্বদাই হাস্তময় 
হইয়া রহিয়াছে । ঘত অন্ন বাহিরে যাইতেছে, আমর1 ততোধিক 

অন্নলাভ করিতেছি । আজিও শত শত বিভৃত তূমিথ্ড কষ্ট 
রহিয়াছে। অন্নের অভাব হইলেই আমর! মাতা ধরিত্রীর কাছে 
ভিখারী হই, জননী নিজ বক্ষঃদেশ, প্রেমপূর্ণ হৃদয়, এবং মাতৃ- 
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স্তন হইতে অমৃতন্বন্নপ অন্ন বাহির করিয়া দেন। এক হস্ত 

কেন, শত হস্তে বাহির করিয়া! দেন। আমরা থাই, বিলাই, 

তিক্ষা দিই। সেই অন্নে পৃজ। করি, পার্ধণ করি, সংসার পালন 
করি, আবার সংসারের চারিধারে অনক্ষেত্র করি। 

হিন্দুসমাজ এইরূপ অন্নদানময়। হিন্দুসমীজতুক্ত কেহ অভুক্ত 
থাকে না। যে অতি দীন, মেও ভিক্ষালধ অশ্নে অনায়াদে 

কালাতিপাঁত করে, এবং অন্ত ভিখারীকেও ভিক্ষা দেয়। হিন্দু- 

সমাজে এত গ্রচুর অন্নদান আছে বলিয়া হিন্দুধর্ম সর্বদা] 
জীবিতমূর্তি ধারণ করিয়াছে । অনেকে এখানে অনায়াসে সংসার- 

বিরাগী হইয়া ঈশ্বর-পরায়ণ সন্ন্যাসী হইয়া! পড়ে। অন্নের জন্ত 

কাহারও ভাবনা নাই। তবে কেন লোক ভগবানের কার্যে 

বিরত হইবে-_-ভক্তি. অতৃণ্ধ থাকিবে? যখন উদরান্নের ভাবনা 

নাই, ভগবান্ নিজেই অন্নদাতা, তখন কেন তাহার ধ্যানে চির- 
দিন নিমগ্ন থাকি না,_-এইরূপ ভাবিয়া সমাজের শত শত লোক 

সংসার-বিরাগী হইয়া ভগবানসেবাঁয় কালাতিপাত করেন। 

বিরাগী হন কিসের বলে? হিন্দুমাজের আতিথ্য-ধর্মৰলে। 

সেইরূপ বিরাগী ঈশ্বরপরায়ণ মহত্রলোক হিন্দুসমাজকে আশ্রস্ন 

করিয়া রহিয়াছে । তাহাদের পুণ্যৰল, ইন্দ্রিয়সংযম ও ধর্্াচার- 

প্রভাবে হিন্দুমাজ ধর্মবলে বলীয়ান্ হয়! রহিয়াছে। হিন্দ 

সমাজ ধর্মকে পালন করিতেছে, ধর্ম হিন্দুসমাজকে পরিপুষ্ট 

করিতেছে। গৃহীর আতিথ্যধর্মের একন্ত এত গৌরব। হিন্দু 
সমাজের ধর্দে অন্নপূর্ণা দেদীপ্যমান বিরাক্জিতা থাকিয়। লংসার 
পালন করিতেছেন । হিন্দুসমাজ মহাতীর্ঘধাম হইয়াছে। 

যে হৃদয় দয়াতে প্রবৃদ্ধ হয়, সেই হুদয়েই প্রেম সঞ্চারিত 
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হয়। প্রেমের উদ্রেকেই ভক্তির আগমন। ভক্তির উদ্মেষে 
তগবানের উপাসনা । ভগবানের উপাসনায় সমস্ত জগতে প্রেম 

বিস্তৃত হয়। এইজন্য হিন্দুসংসারে এত আতিথ্যধর্শের অনুষ্ঠান। 
এই জন্ঠ ব্যাস শুকদেবকে বলিয়াছিলেন $__ 

“মত্যযুগে তপস্তা, ত্রেতাযুগে জ্ঞানোপার্জন, দ্বাপরযুগে যজ্ঞ 

এবং কলিষুগে দানই পরমধর্মা বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে ।” * 
ধখন জীবশরীরে কেবল পাপের প্রাহুর্ভাব, তখন তাহার 

জীবনে কলিষুগের উদ্য়। সেই কলিযুগে দানধর্থের প্রবৃত্তি 

রাখিলে ক্রমে তাহাতে দ্বাপরের সঞ্চার সম্ভাবনা । দ্বাপরে 

য্তানুষ্ঠানের নাধনায় যে চৈতন্ঠোদয় হয়, সেই চৈতন্ঠোদয় 

হইলে লোক ত্রেতাধুগে তত্বজ্নার্জনে ব্যস্ত থাকিবেন। জ্ঞানা- 
জ্জনের পর মত্যযুগে জীব তপস্তায় নিরত হইবে॥ মানবের 
জীবিতকালেই এই যুগধর্ম্ের আবির্ভাব ঘটে। সংসারাশ্রমে 

দান ও যন্ত্র, বাণগ্রস্থে তত্বজ্ঞানার্জন এবং সন্যানে তপস্তা। 

দান ও যক্ঞই, জ্ঞানার্ভন এবং তপন্তার মোপান-ম্বরূপ। সেই 
দানধর্্ঘ ও যজ্ঞ এই জন্য গৃহীর অবশ্ত কর্তব্য বলিয়া নির্দিষ্ট 

হইয়াছে। দানে হৃদয় প্রশস্ত হয়। সাঁমান্ত দান হইতে লোক ক্রমে 

ক্রমে বিশ্বপ্রেমে ও ঈশ্বর-তন্কিতে উপনীত হইতে পারেন। 

দানের ফল অপর্য্যাপ্ত। অন্নদানের ফল হাতে হাঁতে। দাতা 

গ্রহীতা উভয়েই:দানে তৃপ্ত । এই তৃপ্তি অন্নদানে যত দুর, অন্ত 

দানে তত দূর নছে। ক্ষুধার্তকে পরিতৃপ্ত হইতে দেখিলে কাহার 

না ম্থথখ? যে দান করিতেছে তাহার ম্থখ, যে দান গ্রহণ 

* মহাভারত; শস্তিগর্ধ--২১১ অধ্যায়। 
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করিতেছে, তাহার সুখ ও তৃপ্তি; যে খাওয়াইতেছে তাহার 
স্থখ, আর যে দেখিতেছে, তাহারও নুখ। শুদ্ধ তাহাই নহে, 

যে সেই অব্ব-ব্যঞ্জন প্রস্তুত করিতেছে বা করিয়াছে, তাহারও 

স্থখ। আর কোন দানে ভিখারীকে তৃপ্ত কর! যায় না। এত 

আমোদ, এত সুখ আছে বলিয় হিন্দুপমাজে আমরা অনসত্র 

সর্বদাই দেখিতে পাই । আমরা সর্বদা দেখিতে পাই, হিন্দ- 

সমাজের যেখানে পেখানে কেবল পানভোজনের আমোদ 

গ্রমোদ চলিতেছে, সহশ্র সহত্র কাঙ্গালী পাত পাতিয়! পর্য্যাপ্ত- 

পরিমাণে আহার পান করিতেছে । আর সেই অননপত্রের ঘোর 

কলরব ও আমোদের উৎসব পড়িয়া গিয়াছে । আমোদ সমস্ত 

পরিবারের ; সমস্ত ক্ষুধার্তের, সমস্ত পল্লীর এবং সমস্ত সমাঁজের। 

এই আমোদে অন্পূর্ণার উদয়। ফেখানে অন্নসত্র চলিতেছে, 

যেখানে কেবল পান, ভোজন ও দান, শত হস্তে পান ও দান, 

সেইথানেই যজ্েপ্বরী অন্নপূর্ণা বিরাজিত। 
বঙ্গের প্রচুর অন্পক্ষেত্রে দয়ার প্রবৃত্তিত্রোত গঙ্গার হ্যায় 

বহির়া যাইতেছে । এই দয়াত্রেতে দেশশুদ্ধ পরিতুষ্ট ও রসার্র 
হইয়া আছে। দরিদ্রের কুটারেও শু তরু মুগ্জরিত হইতেছে। 

যে যেখানে আছে, সে সেই স্থান হইতে নিজ আহাধ্য সংগ্রহ 

করিতেছে । কাহাকেও অন্নের জন্ত দেশ দেশীস্তরে যাইতে হয় 

না। এ দেশে প্রতি ব্যক্তি দয়! দাক্ষিণ্যের আধার। নংসারীকে 

দয়াশীল কাজে কাজে হইতে হয়। এত ভিথারী, এত অতিথি, 

এত পুজা পার্বণ, এত অন্নসত্রের কারখানা যে, দয়ার ব্যবহার 

ন! করিয়া কেহ সমাজে থাকিতে পারে না। এখানে প্রতি গৃহ 

অতিথিশালা, গ্রতি গৃহস্থাশ্রম দেবমন্দির। অন্নদান মবাই 
১২ 



১৩৪ দেব-স্থন্দরী | 

মবাইকে করিতেছে। হিন্দু রাজ-সংসারে শত শত মন্নযামী গ্রতি- 
দিন গ্রতিপাঁলিত হইতেছে । কত মধ্যবিত্ত লৌক, কত নিরাশ্রয় 

কুটুম্ব সাক্ষাৎকে অনায়াসে প্রতিপালন করিতেছে। যাহা বঙ্গ- 

দেশে দেখিতে পাঁওয়! যায়, ভারতের অন্য সর্বত্রও মেইবূপ 

দয়ার ব্যবহার ন্যুনাধিকরূপ বর্তমান । হিন্দুলমাজস্থ জনগণ দয়া 

ও প্রেমে মন্বদ্ধ ও পরিবদ্ধিত। এ সমাজে প্রতি ব্যক্কি দয়ার 

ব্যবহারে বিশ্বপ্রেম বিস্তারিত করিতেছে। দয়! ও প্রেমে সমাজ 

ও দেশশুদ্ধ প্লাৰিত। 

ইউরোপীয় গ্রী্টীয়পমান্ধে কি এইরূপে দয়া ধর্মের অনুশীলন 

হয়? মেখানে ভিখাঁরীরা অন্তরূপে গ্রতিপালিত। হিন্দুমমাঁজে 

দাতা দরিদ্রকে সাক্ষাৎ দান করেন। ইউরোপে দানের মেবূগ 

প্রণালী নাই। সেখানে চর্চে, অতিথিশালায় ও অন্তান্ত দাতব্য- 

মন্দিরে ভিন্ন দান মেলে ন|। সেখানে ভিখারীর প্রতি গৃহে 

যাইবার যো নাই। নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া তাহার্দিগকে আতিথ্য 

গ্রহণ করিতে হয়। সেখাঁনে ধনিগণ কেবল বড় বড় দাঁতব্যাগার 

নির্মাণের জন্ত এবং অতিথি-সৎকারের জন্য বড় বড় দান দিয়া 

রাখিকাছেন। তাহাদের অর্থে ও তাহার সুদে স্থানে স্থানে 

অতিথিসৎকার হুয়। দাঁতাঁর সহিত দানের সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই। 

গ্রতি গ্রামে, গ্রতি পল্লীতে গ্রতি বাড়ীতে ভিক্ষা মেলে না, 

ভিক্ষুককে দেখিলে লোক বিরক্ত হয়। সুতরাং প্রতি লোকের 

দূয়ানুশীলনের অবমর ঘটে না। সেখানে অন্ধ, কুজ, বিকলাঙ্গ 

জনগণের প্রতিপালন জন্য বিশেষ ও স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত জাছে। 

রাস্তায় রাস্তায়, বাড়ীতে বাড়ীতে তাহাদের দেখিবার যে! নাই। 

দেশ-দেশাস্তর হইতে আসিয়। তাহার এক স্থানে মমবেত হই- 
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যাছে। সেইখানে না যাইলে তাঁহাদের গতি নাই। জনসমাজে 
সুতরাং দয়ার অনুশীলন অল্পই আঁছে। সমাজস্থ প্রতি লোকের 
প্রেম প্রদারিত হইতে পারে না। সে গ্রেম কেবল পরিবার- 

মধ্যেই আবদ্ধ। পরিবারও অতি মন্ীর্ণ। নিতান্ত শিগুগণ ও 

্ত্ীমাত্র লইয়া! সংদারধর্্ম। আত্মীয় ও কুটুঘ্ সাক্ষাৎ পরভাগ্যোপ- 
জীবী হইতে পারে না। আবার ইউরোগীয় জাতিগণ অত্যন্ত 

ব্যবসা-বাণিজ্যপ্রিয়। সেই জন্ত, অনেক সময় অনেক লোককে 

পরিবার-মগুলী হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে হয়। পৈতৃক 
বিষয়-বিস্ভব ও ধন-সম্পত্ি কেবল জোষ্ঠ পুত্রই পাইঙা! থাকে। 

এ জন্ পিতার অপক্লাপর সন্তানের! এদেশীয় ত্যজ্য পুজের স্তায় 

নিতান্ত নিজ-ভাগ্যোপজীবী। তজ্জন্য তাহারা নিঃস্ব। নিজ 

ভাগ্য পরীক্ষা! করিবার জন্ত তাহাদিগকে সংসারক্ষেত্রে বিস্তর 

চেষ্টা করিতে হয়। এমনও দেখা যাঁয়, জ্যেষ্ঠ পুত্র বিপুল 

সম্পত্তির স্বামী হইয়! গৃহে বসিয়া! আছেন, তাহার সহোদরকে 

উদরান্নের জন্য দেশে দেশে কিন্বা জাহাজে জাহাজে ভ্রমণ 

করিয়া বেড়াইতে হইতেছে । কোথায় তাঁহার গৃহ, কোথায় 

তাহার পুত্র পরিবার! যে দেশের সমাঁজ-গঠন এই প্রকার, 

গে দেশে কি দয়া, স্নেহ, প্রেম ও ভক্তির স্কৃতি হইতে পারে? 

সংনার-আশ্রম পাতিবার যে দেশে এত ব্যাঘাত, নে দেখে 

কি অতিথিসেবা! হইতে পারে? অতিথিসেবা করিবে কে? দে 

দেশের দায়ভাগ-দোষে ধন-বিভাগ৪ নিতান্ত দুষ্ট। তজ্জন্ত 

দারিদ্র্-পরিমাণ অত্যন্ত অধিক। ফেহ -অতুল সম্পত্তির অধি- 

কারী, কেহ একেবারে নিঃশ্ব। সেখানে কৃষিকার্্যর তেমন 

সুবিধা নাই যে, লোক চাষবান করিয়! খাইবে। দাতব্যা- 
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গার ভিন্ন দান মেলে না; দাঁতব্যাগারের বিদ্ত ও আয়োঞন 
যথেষ্ট নহে। তাই সাঁমান্ত মজুরীর উপর লোকের নির্ভয়। 
মজুরী তত জুটে না । অনেক কষ্টে লোককে দেশের বাহিরে 
যাইতে হয়। তাই আমর! ইউরোপীয়গণকে হা অর যো অন্ন 

করিয়! পৃথবীময় ঘুরিয়া! বেড়াইতে দেখি । এই দেখুন, আনি 
বেসাণ্ট কলিকাতার টাউনহঙ্গে লগডনের দারিদ্র্য কিরূপ বর্ণনা 

করিয়া গিয়াছেন :-- 

প্লগুন সহরে এক অংশে দেখিবে, এর্বর্য্যের লীলাভূমি 
তথাকার ধন, ত্রশ্বর্ধ্-ম্থখ, বিলাদ-বাহাড়ম্বর দেখিলে চক্ষু 

ঝলসিয়া যাইবে। কিন্তু মেই লগ্ডন সহরের অপর অংশে 

দেখিবে, উলঙ্গ, অন্নকষ্ট, অনাহার, রোগ এবং অতি বীতৎস 

ব্যাপার। স্বার্পরত1__পাশব স্বার্থপরতা এই পাশ্চাত্য সভ্য- 

তার প্রাণ। দয়া, দাক্ষিণ্য, পরোপকার, পরহিতৈধিত1, পর- 

ছুঃখান্থভূতি, সভা ইউরোপীয় জগতে এ সব কিছুই দেখিতে 

গাই না। | 

«এই পৌষ মাসের গভীর শীত; পথে বরফ পড়িতেছে। 

কিন্তু এই দিনে অতি প্রত্যুষে একবার লরগ্ুন সহরের ডকে 
গিয়া দুঃখের দৃশ্তটা দেখিয়া আইস। রাত্রি পাঁচটা) শীতে 

পথে বাহির হইবার যে! নাই। কিন্তু সেখানে কি দেখিবে? 
দেখিবে, সহস্র সহস্র লোক বন্ত্রহীন, এই দারুণ-শীত বুক পাতিয়া! 

লইয়া সামান্ত কাজ পাইবার জন্য পেখানে যাইয়া আড় হই- 
তেছে। শীতে ভ্রক্ষেপ নাই; হয় তো কয়দিন একটুকরা রুটিও 

জুটে নাই) শীর্ণ দেহে ক্ষীণ গ্রাণ ধুক ধুক করিতেছে। আশা, 
আঁ ডকে কাজ পাইবে; কাজ পাইলে ছু পয়সা উপার্জন 
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হইবে! তাহাতে এক টুকর! রুটি কিনিয়! সাত দিনের সঞ্চিত 
উদরজালার নিধৃত্ি করিষে! কিন্তু কাজ কি সকলে গায়? 

কাজের জন্য মারামারি, কাটাকাটি করিয়্াও অনেকের কাজ 

জুটে না। গ্রতাহ প্রায় পচিশ সহত্র লোক কাজ না পাইয়! 
হতাশগ্রাণে এই ডক হইতে ফিরিয়া আইসে। পেটের দায়ে 

একমুষ্টি অন্নের জন্য বিলাতী মহিলাগণ কেমন করিয়া আত্ম- 

বিক্রয় করে, সতীত্ব জলাঞ্জলি দেয়? পাশ্চাত্য সত্যতার এই 
দুঃখের কাহিনী শ্রীমতী আনি-বেসাণ্ট তাহার বাকৃপটুতায় অতি 

সু্দররূপে বর্ণন করিয়াছেন।” 

দারিদ্র্যের এ ভয়ঙ্কর ছবি এ দেশে দেখিতে পাওয়া ধায় 

না। এ দেশের সকল দায়াদ লমবিত্তভোগী। যেখানে জ্যেষ্টাধি- 

কার আবশ্তক, সেখানে তাহ! ছিল। জ্যোষ্ঠাধিকার ভারতের 

রাঞ্জনিয়ম মাত্র। যখন হিন্দু রাঞ্জা ছিল, তখন তাহা কেবল 

রাজবংশে প্রচলিত ছিল। এখন আর সে নিয়ম দেখা যায় 

ন|। এখন সকলেই সমান বিত্তভোগী। ভারতের সকলেই 

স্বদেশীয় ধনধান্তের অধিকারী। ধনধান্ত এখানে প্রচুর পরিমাণে 
উৎপন্ন হম) সুতরাং এদেশের লোককে অন্য কোথাও যাইতে 

হয় না। কৃষিজীবী দেশে ব্যবস! চলিতে পারে, কিন্তু বাণিজ্যের 

উন্নতি হয় ন!। ভারতীয় হিন্দুর! ম্ব শ্ব দেশে আবদ্ধ। স্ব ন্ 

দেশ মধ্যেই অপর্যাপ্ত অন্ন লংগ্রহ হইয়। থাকে। শ্ব শব 

দেশ মধ্যে আদান-গ্রধানে অগ্নের বিভাগ হইয়| সকলেরই 
সংকুলান হয়। সামাজিক নিয়মে তাহ! সংকুলান করিয়া দেয়। 

সেইরূপ সংকুলান করিবার জন্ত এদেশে মুগ্রিতিক্ষার প্রথা 

প্রচলিত। এদেশে অতিথি-নৎকারের তাই এত গৌরব, আদান 
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প্রদীনের এত প্রচলন, দয়! ধর্মের এত আদর। প্রতি লোক 

দয়া-ধর্পের অনুশীলন করিয়া, দয়া ও প্রেম গ্রপারিত করিয়া 

মুখী হয়। কৃধিজীবী হিন্দু ভারতবামিগণ পরিবার-মগ্ুলী- 

মধ্যে সুখে বাম করে। সেই পরিবার মণ্ুলী-মধ্যে মকল স্ক্তি- 
তাজন, স্নেহাম্প? ও প্রণয়পাত্র একত্র মিলিত। সেই পরিবার- 
মণ্ডলী কেমন প্রেমের লীলাক্ষেত্র, তাহ! পূর্বেই প্রদর্শিত 

হইয়াছে। পুক্রকন্তা উৎপাদন করিয়া এখানে সংসার 'আশ্রম 

ন। করিলে মহাঁপাতক হয়। বিদেশীয় গ্নেচ্ছ ব্যবহার ও নির্দায় 

নিয়মাবলি পাছে এই আশ্রমের নখ ভঙ্গ করিয়া! সর্বনাশ 

ঘটায়, তাই ভারতে সিন্ধুপারে যাওয়। নিষিদ্ধ হইয়াছে। 

যে সংসারে দয়া নাই, প্রেম নাই, স্নেহমমতা! ও ভক্তি নাই, 

ক্ষমা, সহিষ্ণুতা ও তিতিক্ষা নাই, মে সংদারে কখন দেব- 

ভাবের ন্ফৃপ্তি হয় না। দেবভাবের স্কুপ্তিতে দেবতার উদয়। 

দেবতার! উদ্দিত হন-_প্রেমের রা্যে ও দয়ার সংসারে। হিন্দু 

নার দেবসেবা ক্ষেত্র, যাগযজ্ঞ ও ধর্থানুষ্ঠানে পরিপূর্ণ । হিন্দু 
সংসারে মানবের যত দেবভাবের় উৎকর্ষ সাধন হয় বলিয়া 

দেবতারা নে সংসারে গ্রনন্ন হইয়া লীলা করেন। হিন্দুর দেব- 
সার নিত্য যজ্ঞময়। যখন দয়া ও প্রেম উছ্ছলিয়! উঠে, তখন 

হিন্দু আবার বিরাট যজ্তে অন্নদান করেন। নেই বিরাট যজ্ঞই 
অন্ধপূর্ণ ও শিবের যজ্ঞ। দেই ঘজ্ঞে যত দেবভাবের বিরাট 

বিকাশ হয়। সেই জন্ত শিব ও সতী বিন! হিন্দুর যজ্ঞ নাই। 

এই যক্তে সমস্ত দেবতারা আহৃত ও সমাদৃত হন। শিবরহিত 
যক্ত অগস্তব, হান্তকর ও অশিবময় ব্যাপার । সেই উপহান্ত 
ব্যাপার পৌরাণিক দক্ষষজ্ঞ; তাহাই হিন্দু সংসারের বিপর্যস্ত 
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স্থুলভাঁব। দক্ষষজ্ঞে দেবতার! আসিয়া দেখিজেন, মতী--দয়। ও 

শ্রীতি-দক্ষ-পীড়নে দেহত্যাগিনী। দেবতারা অমনি পলাইয়। 
গেলেন। দৃক্ষযপ্ত বিনষ্ট হইল। দক্ষের এক অসম্ভব ছাগমস্তক 
'হইল। ধিনি অন্নপূর্ণা-ৃত্তি বুঝিতে পারেন, তিনিই দক্ষযজ্ঞের 
রহম্ত বুঝিতে পারেন। তিনি আরও বুঝিতে পারেন যে, যে 

স্থানে অন্নপুর্ণা-মতীদেহের অংশপাত হইয়াছে, দেই দেই স্থান 
অন্নপূর্ণা ও মহেষ্বরের অধিষ্ঠান-ভূমি এবং অরক্ষেত্রময় তীর্ঘধাম 

হইয়! গিয়াছে। 

গঙ্গা। 

এইরূপ স্থান কাশী। হিন্দুর মনে দেই স্থানই বাঁরাণসী, যে 
স্থানে বিশ্বনাথ ও বিশ্বেশ্বরী অন্পূর্ণার বিকাশ । * যে বিশ্বপ্রেম- 
ময়ী বারাণনী ভক্তের মানদপটে অঙ্কিত, কাশী তাহার স্থৃল 

অন্নরূপ স্থান। মানসিক বারাণসীকে মৃদ্তিমতী করিবার জন্ত 
হিন্দু কাশীপুরী রচন| করিয়াছেন। তথায় অন্নপূর্ণা বিরাজিতা__ 

পার্খে বিশ্বাত্বা। বিশ্বেশ্বর_-আর এই বিশ্বের অনুরূপ অনঙ্গেত্র 

কাণী। কাশীতে কেহ অভুজ্ থাকে না। কাশী কোথায় স্থাপিত? 

যথায় গঞ্গাধরের প্রতি গঙ্গা ফিরিয়! চাহিয়াছিলেন। পতিত- 

পাবনী মংসারতারিী গল্গা। জগছুদ্ধারের জন্ত যখন সাগরাভি- 
মুখে আসিতেছিলেন, তখন গঙ্গা একবার যে স্থানে ফিরিয়! 

নিজ পতির পানে চাঁহিলেন, যে স্থানে গঙ্গার হদয়ে শিবশঙ্করের 
প্রেম একবার জাগিয়া উঠাতে উত্তরবাহিনী হইয়া গঙ্গা 
কৈলাপাভিমুখে শআ্রোত ফিরাইলেন, যে স্থানে এই দেবপ্রেমের 

* বারাণলী--যে গল্জার উপর আছে ও পুনর্জন্ম বানণ করে। মোক্ষণা- 

পুরী বিশেষ | শিবপুরী। 
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বিকাশ হইল, দেই স্থান পবিত্র হইয়া গেল। কাশী সেই 
প্রেমে পবিত্র যে বিশ্বপ্রেম গঙ্গাপ্রবাছে প্রবাহিত, সেই বিশ্ব 
প্রেমে গঙ্গা যে দেশে গিয়াছেন, সেই দেশ ফল-মূল শস্তে 

পরিপূর্ণ হইয়াছে--সে দেশ অন্নময় হইয়াছে, দে দেশ উদ্ধার 
হইয়! গিয়াছে। এই বিশ্বপ্রেষে প্রবাহিত বলিয়া হিন্দুর চক্ষে 
গঙ্গা! পবিত্র_গঙ্গ। দেবতা। গঙ্গা, মাতার অধিক ন্নেহে শত 

শত দেশকে অন্ন্দান করিতেছেন। গঙ্গান্নানকালে হিন্দু তাই 

মাতর্গঙ্গে বলিয়! গঙ্গাপ্রেমে নিমগ্ন ও পবিত্র হইয়া যান। জঅতি 

তক্তিমহকারে হিন্দু গরঙ্গাকে পুজা করেন। গঙ্গা! যে স্থানে 

শিবপ্রেমে উচ্দ্বদিতা হইয়াছিলেন, সেই গঙ্গাবেষ্টিত দেশ শিব- 
ময়-আর তিনি বিশ্বপ্রেমে যেরূপ অন্নময়ী, গঙ্গ। সেই অন্নময়ী 
অন্নপূর্ণা মৃত্তিতে তথায় উদ্দিত]। এই শিবপুরীতে গঙ্গ! গন্কাধরকে 
বক্ষে ধারণ করিয়া! আছেন। গঙ্গার দেবপ্রেমে পরিপুরিত। বারা- 

ণশী মোক্ষদাপুরী,__মহাশ্শান--কুদ্রাবান-_ভীর্ঘধাম। মৃত্যু- 

ঞরয়ের শিরোদেশে যে মুক্তিবারি রহিয়াছে, তাহাই জ্ঞানবাগীতে 

নির্বরিত হুইয়া মনিকর্ণিকাঁয় আসিয়া গঙ্গা-আ্োতে প্রবাহিত 

হইয়াছে। গঙ্গ] অন্নপূর্ণার বিস্তীর্ণ মৃত্তি। কাশী ভক্তিময় তীর্ঘধাম 
স্পস্লরূপ। ভক্তি । 

আর অনদাত| শতক্রতু দেবগতি ইন্ত্র। নিদাঘের আতগ- 

তাপে পৃথীতল হখন গুকাইয়! আইসে, যখন তৃণ-শস্ত বারি বিনা 
নীরদ ও শীর্ণ হইয়া পড়ে, যখন তৃষ্টার্ত উত্ভিদ জগৎ মৃতপ্রায় 

 হইয় উঠে, যখন ভারতের কৃষীবল জলের জন্য কেবল আকাশের 
পানে তাকাইয়া খাকে, তখন দয়ার্ডচিত্ব দেবেন্দ্র মেঘমাল! 
সাজাইয়া বারিবর্ষণ করিতে থাকেন। গ্রতি বৃষ্টিধার| তখন 
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অন্নরূপে ভূতলে পতিত হইতে থাকে । তখন প্রর্কৃতি অন্নপূর্ণা 

বূপে পৃথিবীকে রক্ষা করেন। ভারতময় পুরুষ তখন অন্নভিখারী, 

--গপ্রকৃতি-দেবী অন্নহরণ করিয়াই যেন পুরুষের সহিত প্রেম- 

লীলাঁয় রত হইয়াছেন। বারিবর্ষণের স্ধাঁধারায় জগতের ক্ষুধা 

নিবারণ করিতেছেন এই মৃষ্তিই প্রকৃতির অন্নপূর্ণা-ৃত্তি। 

প্রেমময়ী । 
অনপূর্ণা__প্রেমময়ের সহিত গ্রেমময়ীর লীলা হরণ ও 

পূরণের লীলা । জগন্ময়-রহ্গাগুময় এই হরণ ও পূরণের লীলা 
চপিতেছে। বিশ্বে কেবল সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়। স্থুল জগতের 

লয়_হরণ) স্থিতি-পুরণ এবং সৃষ্টি সেই পুরধ সাধন করে। 

সঙ্ষ সথষ্টিবব্যাপারেও একবার হরণ হইতেছে, আবার তাহার 
পূরণ হইতেছে। * স্থুল জগতে দেখিতে পাই, মৃত্যুর পর জন্ম, 
জন্মের পর দেহ-পালন, দেহ-পালনের পর আবার মৃত্যু ও 

নবকলেবর | জড়জগৎ চতুর্বিধ স্থলশরীরকে পালন করিতেছে, 

* ৃষ্টিব্যাপারের হরণ পূরণ শ্বতন্ত্র। সাংখ্য মতে প্রকৃতির রগ ও 

বিরাগের (41৮50007210 [২1)15107 ) যোগই কৃষ্টি বা গরিণামের 

কারণ। ভগবাঁন্ যান্ক বলেন, রাগ ও বিরাগ (ছ্েষ) মত্ত বস্ত্র উপরে যথা, 

ক্রমে রজঃ ও তমোঙুণের কার্ধ্য। রজঃ গুণ অগ্নি, তম দেম। বজঃ 

1576169 তমঃ [06105 1 তমোগুণে জগতের বাজ বন্থা, রজৌোগুণে অবাক।- 

বন্থা। সত্ব যখন বহিমূখীন, তখন স্থুল ব্যক্ত জগৎ প্রদৰ করিতেছে, যখন 

অন্তমুখীন তখন স্থৃল, নুঙ্ষ নত্বে লীন হুইতেছে। অন্তমুর্থীন রজঃ (মৃত্যু) 

সত্বকে পুরণ করিতেছে, এবং বহিমুখীন তমঃ সত্তববকে হরণ করিয়া! গুল 

পরিণামে জগৎ প্রমব (জন্ম) করিতেছে। আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে যাহ। 

মৃত্যু, তাহা সত্তর পুরণ, যাহা জন্ম ভাহ। হরণ। এই স্থষ্টিব্যাপারই পুং ও 
স্ত্রী শক্তি। | 
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স্থল শরীর ধ্বংস হইয়! আবার জড়ে আদিতেছে। উত্ভিজ্্ব ও 

প্রাণিজগৎ পরম্পরের পুষ্টিমাধন করিতেছে। এ জগৎ পরম্পর 

থান্ভ থাদকের সম্বন্ধে আবদ্ধ। একের লয়ে অন্তের পালন ও 

সষ্টি। শৈশবে কৃষ্টি, যৌবনে ও প্রৌটে পূরণ এবং বার্ধক্য 
লয়ের আঁধিকা। দেহ-পালনেও প্রতিক্ষণ স্থষ্টি, স্থিতি ও লয়। 

যাহ! মানবদেহের নিয়ম, ভাহ! সর্ব জীবের নিয়ম। সর্- 

সংসারে প্রকৃতি মতত নবীন বেশে দেখা দিতেছেন। পরিবর্ভনই 

জগতের নিয়ম ও মঙ্গল। এই হরণ ও পূরণই সংসারের শিবময় 

ব্যাপার। হরণ ন! থাকিলে সংপারের পুরণ, ্রদ্মার ৃষ্টি ও 
জগতের মঙ্গল-বিধান হইত না। কাল নিয়তই হরণ করিতেছে, 

এজন মহাদেবের এক নাম কাল। অভাব তাঁহার নিত্যধন্ম, 

হরণ তাহার নিত্য কাধ্য। এজন্য কাল শ্বশানবাঁমী ভিখারী । 
ঘিনি সংসারবিষ হরণ করিয়! মৃত্যুয়। সেই বিষপানে ভিনি 
নীলক্ঠ, মেই বিষময় সর্প তাহার শিরোভূষণ। চন্্রচুড় জান. 
চক্ষে ব্রিসংসার ও ত্রিকালজ্ঞ; যে জ্ঞান জীবের অতীত, সেই 
জ্ঞানে তিনি চন্ত্রচুড়। শিবনেত্রে তিনি সংসার রক্ষা এবং 

ভক্তের মঙ্গলবিধান করেন, আর তৃতীয় নয়নে বিশ্বনাথ ভক্তি 

ও শক্তিময়ী প্রকৃতি-স্ন্দরী তগবতীর গানে চাহিয়া আছেন। * 

ধিনি ধ্বংসময়, সেই ধ্বংসাঁবশিষ্ট স্ন্ম তাহার রূপ। কালের 

আদি অন্ত নাই, জন্ম মৃত্যু নাই, এজন্য শিব স্বয়স্ু। ধিনি 

* কোন কোন মতে মহাদেবের ত্রিনেত্র জ্ঞানদৃষ্টির ত্রিপথ_-শব, লিঙ্গ 

এবং অক্গ। বেদ।দি_-শব্ধ (শৃর্ধ্য), ম্যায়দর্শনমতে অনুম[নই লিঙ্গপরামর্শ 

(চন্ত্র), এবং ইন্্িয়গোচর জ্ঞান,_-অক্ষ (অগ্লি)। শাগিল্য হুত্র ৯৯। 

জ্্ন্বকের অর্থ-তি, তিন বেদ ব| অ,উ, ম এবং অন্বক চক্কু। 



প্রেমময়ী ৷ ১৪৩ 

কল বলের সংহাঁরী, ত্রিখুল তাঁহার মহাঁদগড। তাঁহার শিশ্ন 

মহাকালের ডাক জগন্ময় ঘোষণা করে। আনন্দময় শিবদাতী, 

আবার সেই শিঙ্গা ও ডমরু বাঁজ।ইয়। নৃত্য করেন, তাহার 

সর্পও শিরে সেই বাস্ে নৃত্য করে। সংসারে তিনি এইরূগে 

বর্তমান। যদি কালকে মৃষ্তিমান করিয়া দেখাইতে হয়, তবে 

কেবল হিন্দুই তাহাকে প্রক্কৃত মৃত্তিতে জাজগ্যমান দেখাইয়াছেন। 
দেখাইয়াছেন, পঞ্চমহাভূত তাহার পঞ্চমুখ) এই পঞ্চভৃত 
লইয়] ধাহার লীলা ও নৃত্য তিনি ভূতনাথ। * এই পঞ্চীকরণ 

প্রকৃতি তাহার লীলাক্ষেত্র। এই ভূতনাথের লীলা প্রক্কৃতি 

নিজগুণে ত্রন্ধার ত্থাষ্ট গুণে নব নব সাজে নিত্য সাঁজিতে- 

ছেন, নিতা নব সৌনদর্ষ্য প্রস্দুটত হইতেছেন। প্রকৃতিমতী 
উমারূপে নব সৌন্দর্য্য নবীভৃত হুইয়া উদয় হইতেছেন। 
সেই সর্বন্ন্দবী উম! হরমনোমোহিনী। ভূতনাথ প্রক্কৃতি-গ্রেষে 

পাপী পিপাসা পপাাসপীপপপা 

* শৈবদর্শন মতে ঈঙ্বরের কৃত্য গঞ্চবিধ|- সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, তিরো- 
ভাব এবং অনুগ্রহকরণ। এইরূপেই তিনি সর্ধকালেই উদিত ও স্বগ্রকাশ 

হইয়া আছেন। দঙ্গীত-শান্্র মতে তাল হরগৌরীর নৃতা হইতে উৎপন্ন । 
হর জগতের পুং শক্তি, গৌরী স্ত্রী শক্তি । পুং শক্তি আবির্ভাবাত্বক, স্ত্রী শক্তি 
তিরোভাবাত্বক। পুং শক্তি প্রসব ব| ত্যাগ করে, স্ত্রী শক্তি গ্রহণ করে। 
অবান্ত অবস্থ। হইতে পুং শক্তি প্রভাবে জগৎ ব্ন্তীবস্থায় আমিতেছে, 

এবং স্ত্রী শক্তি গ্রভাবে ব্ক্তাবস্থা' অব্যক্তাবস্থায় পুনঃ-গৃহীত হইতেছে। 
এই ক্রিয়। বা গতিই জগৎ-সংমার। জগৎ-সংসারে এই শক্তি কালক্রমে 
হইতেছে। যে কিয়! ক।লক্রমে ঘটিতেছে, তাহাই ভাল ও নৃত্য। পুং 
শক্তির নৃত্য তাওুব এবং স্ত্রী শক্তির নৃতালাস্ত। ভাগুব ও লাস্তের আদ্য 
অক্ষর মিলিত হইয়। তাল শবের উৎপত্তি । বিশ্বের প্রাকৃতিক ক্রিয়া 
সমন্তই তালে তাকে ঘটে। "চ্ছঙ্দোভ্য এব প্রথমমেতদ্ধিশ্বং ব্যবর্তত।”-.. 
ভর্তৃহরি। 
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বিভোর। তিনি যেমন প্রন্কতি লইয়। লীলা করিতেছেন, প্রক্কৃতি 

আবার তেমনি তাহাকে লইয়া লীল| করিতেছেন । স্থল প্রক্কৃতি 
পুরুষের এই লীলাময় শান্ত্রই পুরাণ। হিন্দুকবির কল্পনা এই 
লীলাময় পৌনধ্যে পরিপূর্ণ। সাঙ্ঘা, যে জ্ঞানতত্ব আহরণ 
করিয়াছে, ভক্তি তাহা! লইয়া! শতমুত্তি-শোভায় হিন্দূসংসাঁরকে 

শোভিত করিয়াছে। হিন্দু কখন জড়প্রক্কতির পুজা করে নাই 
সেরূপ পুজ! শ্রুতিতে মহাপাপ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। * হিন্দু, 
প্রকৃতিতে পুরুষের পূজা করেন। পুরুষ, প্রকৃতি অভিন্ন বলিয়া 

প্রকৃতি কর্তৃত্বমন্থিতা। সেই কর্তৃত্বসমন্থিতা প্রক্কৃতিই উপান্ত। 

তাই হিন্দুর মন্দিরে যেখাঁনে দেবী, সেইখানে মহেশ্বর। তাই 

হিন্দু অগ্রে শালগ্রাম পুজা করিয়া অন্য দেবতার পুজা করেন। 

তক্তি একদা প্রক্কৃতি-সুন্দরী প্রেমময়ীর লীগা রচনা করি- 

লেন। পার্ধতীকে লইয়া! হর সংদারী; হরকে লইয়! পার্বতী 

সংসারিণী। দুইজনে এত প্রেম যে, লীলায় মাখামাথি। লীলায় 

মাথামাখি যেমন কৃষ্ণ -রাধা। কৃষ্ণরাধার বিরহ কাল্পনিক মাত্র; 

তিলেকের জন্য বিরহ--কবির বিরহকল্পনা। কবি বিরহ কল্পন! 

করেন, কেবল প্রেমকে াড়াইবার জন্য) প্রেমকে নূতন 

কয়িয়। নবোজ্জল বেশে দেখাইবার জন্য বিরহের কল্পনা ন৷ করিলে 

প্রেমলীলার সৌনদর্ধ্য ফুটে না। রাধার পৌনর্ধ্য কৃষ্ণ-বিরহে। সেই 

সৌন্দর্য্য ফুটাইবার জন্ত ভক্ত-কবির দেববিরহকল্পনা। নহিলে, 
পপ 

* অন্বতমঃ প্রবিশস্তি যেইসভ্ত,তিমুপাঁসতে। 
ততো! ভূয় ইব তে তমো যউ সম্ভ,ত্যাং রত:॥ ১২ 
সম্ভতিঞ্চ বিনাশ যণ্তছেদোতয়ং সহ। 

বিনাশেন মৃত্যুং তীর্ৰ্বাসস্ত,ত্যামৃতম্্তে ॥ ১৪। 
| ঈশোপনিষৎ। 



প্রেমময়ী। ১৪৫ 

বাস্তবিক দেববিরহ খটিতে পারে না । রাঁধ! নিত্য হরিময়ী, হরি 

নিত্য-রাধাময়--তাই. মধুরা ও দ্বারকা-লীল! মন্তব। * রাধার 
শক্তিমর্চারে কৃষ্ণ লীলাময়। সতী নিত্য শিবময়ী। ছুর্গার শিরে 
অদাশিব বর্তমান। একদা! ভক্তকবি শিবছুর্গার বিরহ-কল্পন! 

করিলেন। সেই বিরহে শিব দুর্গাহারা। শিব দুর্গীহারা বলিয়! 

অন্নহারা। কারণ, মহাপ্রকৃতিদেবীই জগতের অন্ন। তিখারী 

অল্লহাঁর! হইয়া! পাঁগল--ঘুরিলেন স্বদেশে, সর্বগৃহে। অনহারা 
শিব অন্নপূর্ণার জন্ত যখন একান্ত লালায়িত, পথশ্রান্ত, ক্লান্ত, 
তখন আর য়াবত্ী স্থির থাকিতে পারিলেন না। নিজ দয়াগুণে 

শিবকে দেখা দিলেন। দেখ! দিলেন কিরূপে 1 অন্পূর্ণারূপে । 

দেখাইলেন, অন্নপূর্ণা বাহার ঘরে, দেই শিব কিসের অন্ত 

ভিখারী ? প্রক্কৃতি নিত্য অন্নপূর্ণ। রূগে কালকে নিত্য অন্ন 

যোগাইতেছেন। অনন্তকাল ধরিয়। এই কার্য চলিতেছে, এজন্য 

অনস্তকাঁলই--মহাঁকাল। 

কবিহৃদয়ের এই বিরাট-বিকাঁশ। তক্তি, কবিহৃদয়ে মিশিয়! 

যে সৌনার্য্ে প্রন্ষুটিত হইয়া উঠে, অন্রপূর্ণার বিবরণ সেই 

সুন্দর পৌরাণিক কল্পনা । এই সৌন্দরধ্য-স্থট্টি কবির একেবারে 

মিথা| কল্পনা নহে। বাস্তবিক ব্যাপারের সৌন্দর্য বিস্তার করিতে 

গেলে যে রচনার আঁবশ্তকতা, তাহাই কল্পনার স্থষ্টি। বিশ্বলীল। 

অসত্য ব্যাপার নহে। তাহা ভগবানের নিত্যলীলা। সেই 

লীলার, কবিত্বময স্থুল বূপ-রচনাই পৌরাণিক কল্পনা। প্রতি 

শা ্শ্াাীশ্াাটাাাীশীশীতী
ট 

« তত্ত গোবিন অধিকারী নিজ কৃষ্ষাজার পালায় মাথুর লীলা-শেছে 

রাধাকৃফের মিলন করিয়া! গিয়াছেন। 

১৩ 



১৪৬ দেব-সুন্দরী | 

দেবরূপ, শক্কিলীলার বিকাঁশ মাত্র--অনস্তদেবের আংশিক 

বিকাঁশ। তেত্রিশ কোটি দেবতায় অনস্তদেবের লীলা-বিকাশ। 
শক্তি ও ভক্তি কিয়ৎ পরিমাণে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়! কল্পনার 
সহিত মিশিয়া সেই লীলাকে নান! অলঙ্কারে মূর্তিমতী করিয়! 
দেখায়। ভক্তি, কখন অসত্য ব্যাপারে মোহিতা নহেন। প্রকৃত 

জ্ঞান, তক্তিরসে পরিপুষ্ট হইয়া কবি-হৃদয়ে কুন্ুমিত হয়। ভক্তি, 
কল্পনাদাহায্যে সত্যকে সুন্দর করিয়া দেখেন__-এ বিশ্বপ্রককৃতিকে 
বাস্তবিক অন্নময়ীরূপে দেখেন। দেখেন, প্রকৃতিদেবী অন্নরূপ।, 

আর পরম পুরুষ তাহার ভোক্তা। গ্রকৃতি মায়; মহেম্বর 

মায়াময় পুরুষ । সেই মায়াবিশিষ্ট পরমপুরুষের মায়াময় অবয়ব 

দ্বারা অশেষ ভূবন ব্যাপ্ত রছিয়াছে। এই মায়াবশতঃ পরমেশ্বরের 

অবয়বাদি কল্পিত হইয়া থাকে । পেই মায়ার অবসান হইলেই 

কেবল চিদানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই প্রতীত হয় ন!। 
মায়।ং তু প্রকৃতিং বিদ্যাম্মায়িনং তু মহেষ্বরম্। 

তণ্তাবয়বতুতৈত্ত ব্যাগ্তং সর্ধবমিদং জগৎ ॥ 

শ্বেতাঙ্খতরোপনিবৎ। ৪র্থ অধ্যায়। 

এই বিশ্ব, গ্রক্কৃতি পুরুষের প্রেমলীল। | 

সেই প্রেমলীল! দেখিয়া জীব মোহিত ।' 

জীব মতত সেই গ্রেম ও কৃপাপ্রার্থী। 

তাই শঙ্করাচার্ধ্য স্ততি করিলেন £-- 

ঘন্নপূর্ণে সদা পূর্ণে শঙ্করপ্রাণবল্পতে । 

আনবৈয়া ₹ নাহি নমোহস্তে ॥ 
১5848/5 

১ 



বিজ্ঞাপন। 
স্পা পতন 2৯ 

শীপূর্চন্দ্র বস্ত-প্রণীত গ্রন্থাবলি। 

গ্রন্থ মূল্য। 

১। কাবাস্ন্নরী (দ্বিতীয় সংস্করণ ত্বরায় প্রকাশিত হইবে) ১২ 
২। সমাজচিন্তা (পরিবর্তিত হইয়। দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত 

হইবে) )। ৪3 টা হি ১৭. 

৩। সাহিত্যচিন্ত। ৫.) ডি 
৪। দেবস্থন্দরী রহ ্র /০ 

গ্রন্থাবলি সম্বন্ধে সন্বাদগত্রের মম্পাণকগণের অভিমত । 

প্বাঙ্গলা ভাষায় এরপ গ্রন্থ (কাব্যস্ন্দরী) এই গ্রথম হুইল । 

অ[লোচ্য গ্রন্থে পূর্ণবাবু বন্ধিম বাবুর স্ষ্টি-চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন।” 

সাধারণী, ৭ই ভাদ্র, ১২৮৭। 

প* ঈ * ধাহারা বঙ্কিম বাবুর উপন্যাস-গ্রন্থ পাঠ করিয়াছেন, 

পূর্ণবাবুর কাব্যন্দরী না৷ গড়িলে, তাহাদের অধ্যয়নবিষয়ে 

সম্পূর্ণত! থাকিয়া যাইবে ।”--নববিভাকর, ৭ই ভাদ্র, ১২৮৭ 

পুর্ণবাবুর” সমাভতিতা, 'িন্তাখীরতীর পরিচায়ক | কিসে 
হিন্দু সমাজের রন বস মি ্ি উগান তাহার মোচন 

মি 

৮ পভ 
কি 



7০ 

রং $ * তিনি যে স্বদেশানুরাগে উত্তেজিত হইয়া দেশের টুর" 

বস্থার প্রকৃত কারণ ও বিদেশীয় সমাজের দৃষ্টান্ত দেখাই! 
তাহার মোচনের উপায় নির্ণয়ে চেষ্টা করিয়াছেন, অসার 

্রস্থাবলির মধ্যে একখানি সারবান্ গ্রন্থ আমাঁদের সম্মুখে ধরিয়া” 

ছেন, তজ্জন্য আমরা তাহাঁকে ধন্বাঁদ করি।” বঙ্গবাসী, ১৮ই 

আঁষাঁঢ, ১২৮৯। 

“পূর্ণ বাঁবু সাহিত্য-ংসারে সুপরিচিত। তাহার “কাব্য- 
সুন্দরী”ও “সমাঈচিন্তা” বঙ্গ সাহিত্যের অলঙ্কার। এই “পাহিত্া- 

চিন্তা”ও তাহার অগ্রজাদ্বয়ের ন্যায় পূর্ণ বাবুর ভাঁবুকতা ও 
গ্রবীণত! খ্যাপন করিতে সর্ধথা মমর্থ, পাঠকমাত্রেই তাহ 

মুক্তকণ্ে স্বীকার করিবেন। পূর্ণ বাবুর মারগ্রাহিণী বৃদ্ধি, পাশ্চাতা 

ও আর্ধ্যসাহিত্য-সাগরে নিমগ্ন হইন়া যে রত্ব আহরণ করিয়াছেন, 

বাঙ্গল| সাহিত্যসেবীর নয়নপথে তাহা! কখনও পতিত হয় নাই। 

সাহিত্য অনেকেই পড়েন,_-তাহার প্রকৃত মর গ্রহণ করিয়া 

কয় জন পড়িতে জানেন? তিনি গাশ্চাত্য মাহিত্যের সহিত 

আর্ধ্য-দাহিত্যের তুলনা করিয়া, প্রত্যেকের বিশেষ বিশেষ 

গ্রক্কৃতি যেরূপে চিত্রিত করিয়াছেন, তাহাতে “গাহিতা-চিন্ত1” 
নামটি সার্থক হইয়াছে ।--হিতবাঁদী ২৪ই মাঘ, ১৩০৩। 
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*পুর্ণবাবু লব্ধ প্রতি, চিন্তাশীল লেখক। তিণি আজি কালি 

যাহা লিখেন, হিন্দুভাবে বিভোর হইয়া লিথিয়া থাকেন। 

পূর্ণবাঁবু ভাবুক, রমজ্ঞ এবং প্রেমিক | তাহার লেখায় মমত্বভাঁব 
আছে, কেন না তিনি ইংরেজিনবীশ হইয়াও ইংরেজি চক্ষে 



১০ 

কিছু দেখেন না। এই এমন পসাঁহিত্যচিন্তা” পুস্তকে পূর্ণবাঁবুর 
মকল গুণ একাধারে প্রন্ফুটত হইয়াঁছে। এমন তীব্র অথচ মধুর, 

তাঁবগর্ভ অথচ রসাঁল-_সাঁহিত্যালোচনা, অধুনা আমরা প্রায় 

দেখিতে পাই না। আমাদের সৌভাগ্য বলিতে হইবে যে, 

এখন আমাদের মধ্যে অনেক যুবক সাহিত্যসেবী হইতেছেন। 
আমাদের বিশেষ অনুরোধ, তাহারা যেন একবার এই পুস্তক" 

থানি: পাঠ করেন এবং পুস্তকগত উপদেশ অন্ুলারে লেখনী 

সংঘত করিতে শিখেন। ভরসা আঁছে, তাহা হইলে যে সকল 
বিকটতা, উদ্ভুটতা, কুচিপ্রমাদ-দোষ আধুনিক লেখকগণের 

লেখায় দেখা যায়, তাঁহা! বিশেষ সংঘমিত হইবে । কারণ, এখন 

আমর! যে দুই গাত ইংরেজি পড়িয়াই গ্রন্থকার হইবার উচ্চা- 

শর পোষণ করিয়া! থাকি । সাহিত্যদর্প বা কাব্যগ্রকাশ, কি 

কাঁব্যাদর্শের খোজ রাখি না, ইংরাঁজি রেটরিক গড়ি না, অথচ 

গ্রন্থকার হইয়া! উঠি। সুতরাং আমাদের অনেকেই উদ্দাম, 

উচ্ছল, শ্বেচ্ছাচার লেখক । সমাজ দেখি না, ধর্থা বুঝি না, 

খোধ খেয়ালে যাহা উঠে, তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়া বাহাঁদুরী 

লইবার চেষ্টা করি। আশীর্বাদ করি, পূর্ণ বানু চিরজীবী হউন, 

আর এমনি সু-চিন্তিত, সুন্বদ্ধ পুস্তক লিখিয়া ও এচার করিয়া 

দেশীয় মাহিতোর পুষ্টি করুন।”_বঙ্গবাণী--১২ই গৌধ, ১৩০৩। 



সাহিত্য-যন্ত্রে মুদ্রিত। 




